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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  

 

Łask dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/2/12/2016 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 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 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA USŁUGI  

dla zamówienia pn.:  

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

 

o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 418.000,00 

euro 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z regulaminem stanowiącym 

załącznik do Uchwały nr 27/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. dla zamówień, do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 
                                                                                  Zarząd  Miejskiego  Przedsiębiorstwa   

                                                                         Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. w Łasku   

                                                                Andrzej Banaszczyk               Mariusz Sowiński 

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

(data i podpis)   (data i podpis) 
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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Część III Opis przedmiotu zamówienia 
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POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 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 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem 

stanowiącym załącznik do Uchwały nr 27/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. dla zamówień, do których nie 

mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu „Warunków Kontraktowych na budowę dla robót 

budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” według FIDIC (Międzynarodowa 

Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) 2 wydanie 

angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz 

zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” współfinansowanego w ramach 

działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, 

w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

składającego się z następujących kontraktów budowlanych: 

KONTRAKT NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

TRYB UDZIELANIA 
ZAMÓWIENIA 

1. Kontrakt nr 1 („czerwony FIDIC”) 
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku 
obejmujący zwiększenie przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 
m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osadowej z 
instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej produkcji 
energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni 
ścieków. 

Przetarg nieograniczony; 
warunki kontraktowe dla 
robót inżynieryjnych 
i budowlanych 
projektowanych przez 
Zamawiającego. 
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2. Kontrakt nr 2 („czerwony FIDIC”): 
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części 
dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni 
przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z 
eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. W ramach 
zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, 
kanalizację tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków 
oraz 233 przykanliki o łącznej długości 1 519m. Projekt obejmuje 
m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, 
Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii 
Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. 

Przetarg nieograniczony; 
warunki kontraktowe dla 
robót inżynieryjnych 
i budowlanych 
projektowanych przez 
Zamawiającego. 

3. Kontrakt nr 3 („czerwony FIDIC”): 
Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową i wykopową – 
obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych 
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask.  

Przetarg nieograniczony; 
warunki kontraktowe dla 
robót inżynieryjnych 
i budowlanych 
projektowanych przez 
Zamawiającego. 

4. Kontrakt nr 4 („czerwony FIDIC”): 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w 
Ostrowie obejmującej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 
przykanalików o łącznej długości 278 m. 

Przetarg nieograniczony; 
warunki kontraktowe dla 
robót inżynieryjnych 
i budowlanych 
projektowanych przez 
Zamawiającego. 

5. Kontrakt nr 5 („czerwony FIDIC”): 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy 
Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 
120 m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z 
pompownią ścieków.  

Przetarg nieograniczony; 
warunki kontraktowe dla 
robót inżynieryjnych 
i budowlanych 
projektowanych przez 
Zamawiającego 

wykonywanych przez wyłonionych w drodze przetargów publicznych wykonawców robót budowlanych, 

według wyżej wyspecyfikowanych warunków kontraktowych. 

 

Kod usługi w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne 

CPV 71540000-5 - Usługi zarządzania budową, 

CPV 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego, 

CPV 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym, 

CPV 71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 

CPV 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 
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ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH 

NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU USŁUG 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

ROZDZIAŁ VII.  INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ 

(PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie 

z rozdz. XXI pkt. 2.4. SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 

wspólnicy podpiszą ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pkt 5.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż 

oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego 

warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego 

z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni 

punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 

w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten 

punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 

własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 

1. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu bazował na zdolnościach 

ekonomicznych, finansowych, personalnych i zawodowych innych podmiotów. 

 

ROZDZIAŁ XII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Za termin zakończenia realizacji Umowy strony uznają dzień: 

a) Data wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z kontraktów na roboty budowlane, nie 

później niż 15.10.2020 r. – dla usług związanych z nadzorowaniem wykonania Robót Budowlanych 

b) Data wydania Świadectwa wykonania dla ostatniego z kontraktów na roboty budowlane, nie 

wcześniej niż 31.12.2021 r. – dla usług związanych z nadzorowaniem usług w okresach zgłaszania 

wad i usterek 
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ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ  OFEROWANE DOSTAWY 

WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ. 

2. Podstawy wykluczenia: 

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), 

b. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe, 

d. 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); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, 

zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także 

Wykonawcę/ów w następujących przypadkach: 

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

3.1.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie: 

a) usługę, której przedmiotem było zarządzanie i nadzorowanie minimum dwóch 

inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub  rozbudowie oczyszczalni 

ścieków o wydajności min. 4 000 m3/d, obejmujących węzeł fermentacji beztlenowej 

z wykorzystaniem biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (każda z 

nich),  realizowanych wg Warunków kontraktowych dla robót budowlano 

inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego o wartości robót minimum 

30 000 000,00 PLN netto każda, 

b) usługę, której przedmiotem było zarządzanie i nadzorowanie minimum dwóch 

inwestycji polegających na budowie kanalizacji metodą bezwykopową, realizowanych 

wg Warunków kontraktowych dla robót budowlano inżynieryjnych projektowanych 

przez Zamawiającego, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 

PLN netto każda, 

c) usługę, której przedmiotem było zarządzanie i nadzorowanie minimum dwóch 

inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanych wg 

Warunków kontraktu budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 

przez Zamawiającego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2 000 000,00 

PLN netto każda. 

d) Usługę pomocy technicznej polegającej na opracowaniu SIWZ dla dwóch kontraktów 

wykonawczych na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno – ściekowej o 

wartości inwestycyjnej min. 6 000 000,00 PLN netto każda. 
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Uwaga: 

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni 

kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności 

(https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/). 

2. Dopuszcza się wykonanie w/w usług w ramach dowolnej ilości umów. 

3. Za wykonanie usługi uważa się wykonanie usługi, dla której wystawiono co najmniej 

Świadectwo Przejęcia inwestycji przy czym Świadectwo Przejęcia nie może być 

wystawione wcześniej niż 3 lata przed terminem składania oferty w niniejszym przetargu. 

 

3.1.2. Wykonawca musi wykazać, dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponować) osobami 

niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż: 

a) Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu – specjalista w zakresie zarządzania, 

nadzorowania i rozliczania Kontraktów, posiadający następujące kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie: 

 minimum 5-letnia praktyka zawodowa przy kierowaniu zespołem przy 

przedsięwzięciach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 

 świadczył usługi Inżyniera - Kierownika Zespołu lub Inżyniera Rezydenta przy co 

najmniej dwóch kontaktach na roboty budowlane o wartości co najmniej 

30 000 000 PLN netto każdy, przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie  

oczyszczalni ścieków lub kanalizacji, wykonywanych w oparciu o Warunki 

Kontraktu FIDIC lub równoważnych; 

 wykształcenie wyższe techniczne; 

b) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru nr 1– Specjalista ds. sanitarnych  posiadający 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:  

 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 

2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów;  

 wykształcenie wyższe techniczne; 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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budowlane, w tym poprzez nadzorowanie co najmniej 2 robót budowlanych o 

wartości całkowitej inwestycji minimum 30 000 000,00 PLN netto każda, przy 

budowie lub rozbudowie lub przebudowie  oczyszczalni ścieków lub kanalizacji, 

prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. 

c) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru nr 2 – Specjalista ds. konstrukcyjno-

budowlanych, posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 

uprawnienia:  

 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 

2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

 wykształcenie wyższe techniczne,  

 co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, w tym poprzez nadzorowanie co najmniej 2 robót budowlanych o 

wartości całkowitej inwestycji minimum 30 000 000,00 PLN netto każda, przy 

budowie lub rozbudowie lub przebudowie  oczyszczalni ścieków lub kanalizacji, 

prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. 

d) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru nr 3 – Specjalista ds. drogowych (jedna osoba, 

cześć etatu) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 

uprawnienia: 

 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 

2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  

 wykształcenie wyższe techniczne; 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, w tym poprzez nadzorowanie co najmniej 2 robót budowlanych o 

wartości całkowitej inwestycji minimum 30 000 000,00 PLN netto każda, przy 

kontraktach prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. 
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e) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru nr 4 – Specjalista w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń robót elektrycznych i elektroenergetycznych,  posiadający następujące 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia: 

 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 

2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub 

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów; 

 wykształcenie wyższe techniczne; 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, w tym poprzez nadzorowanie co najmniej 2 robót budowlanych o 

wartości całkowitej inwestycji minimum 30 000 000,00 PLN netto każda, z 

zakresu gospodarki wodno-ściekowej, prowadzonych w oparciu o Warunki 

Kontraktowe FIDIC. 

f) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru nr 4 – Specjalista w zakresie specjalista w 

zakresie automatyki i AKPiA,  posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i uprawnienia: 

 wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki, 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, w tym poprzez nadzorowanie co najmniej 2 robót budowlanych o 

wartości całkowitej inwestycji minimum 30 000 000,00 PLN netto każda, z 

zakresu gospodarki wodno-ściekowej, prowadzonych w oparciu o Warunki 

Kontraktowe FIDIC. 

g) Ekspert Kluczowy: Projektant – Technolog oczyszczania ścieków, posiadający 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:  

 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 

2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) do projektowania i/lub kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; 
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 wykształcenie wyższe techniczne; 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako autor (współautor) co 

najmniej dwóch projektów dotyczących obiektów gospodarki wodno-ściekowej o 

wartości inwestycyjnej 30 000 000,00 PLN netto każdy, na które została wydana 

decyzja o pozwoleniu na budowę;  

h) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. rozliczeń, posiadający następujące kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie: 

 wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; 

 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczenia inwestycji 

z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, na podobnym stanowisku (tj. Specjalisty 

ds. rozliczeń) przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w 

kontroli kosztów robót budowlanych, obejmujące co najmniej dwa kontrakty z 

zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości co najmniej 30 000 000,00 zł 

netto każdy; 

  w ramach co najmniej jednego kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami 

Kontraktowymi wg FIDIC (Czerwona lub Żółta Książka) lub równoważnych; 

i) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. zamówień publicznych; 

 wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze; 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i 

przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym 

doświadczenie zawodowe w opracowaniu materiałów przetargowych dla 

inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej o wartości szacunkowej min. 

30 000 000,00 PLN. Znajomość procedur FIDIC. 

 

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła tą samą funkcję tylko dla stanowisk: Inżyniera 

Rezydenta – Kierownika Zespołu oraz dla Eksperta Kluczowego: Projektant – Technolog 

oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza się pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji 

dla pozostałych stanowisk. 

 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

 
W celu wykazania braku Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, jeżeli: 

4.1. posiada: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

300 000,00 zł; 

4.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 2 000 000,00 zł. 
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5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 

3.1.: 

5.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w pkt 3.1. –do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ.  

5.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

o której mowa w  Rozdziale XIII pkt 2.1 ppkt 12) SIWZ, Wykonawca składa w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale XIII pkt 2.1 ppkt 12) SIWZ . Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzieleniu zamówienia; 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia o których 

mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 

składających ofertę. 

5.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 

najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ) oraz w celu potwierdzenia spełniania przez  

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, zostanie wezwany 

do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

   w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.1.: 

5.3.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, 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 określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

Uwaga: 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
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dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

   - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.2.: 

5.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

 

Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

 

ROZDZIAŁ XIV. UZUPEŁNIANIE I WYJAŚNIANIE OFERTY 

1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. XIII pkt 5 SIWZ, lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w w Rozdz. XIII pkt 5 SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli 
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wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

termin składania ofert. 

2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w w Rozdz. XIII pkt 5 SIWZ. 

3. Wezwania, o których mowa powyżej Zamawiający może skierować do wykonawców jednokrotnie. 

 

ROZDZIAŁ XV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu zgodnie z rozdziałem XIII pkt 2 SIWZ , może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ), a następnie do złożenia 

odpowiednich dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1. 

 

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 

r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 43 675 51 43; 43 675 36 95) 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
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o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 

z dopiskiem nazwy postępowania oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa 

w rozdziale XVIII SIWZ. 

3. W przypadku zastrzeżeń do postanowień niniejszej SIWZ korespondencję należy kierować 

bezpośrednio do Zarządu Spółki będącej Zamawiającym, który rozpatrzy je pod warunkiem, iż 

wpłyną do Zamawiającego nie później niż dzień, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV SIWZ, 

oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 

w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom 

wynikającym ze stosownych przepisów. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

(www.mpwik-lask.pl) informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach. 

7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.mpwik-lask.pl. 

 

ROZDZIAŁ XVII.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 

przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 
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4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany treści SIWZ, 

jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie 

także pod wskazanym wyżej adresem internetowym. 

 

ROZDZIAŁ XVIII.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania: 

Jadwiga Dejnarowicz – tel. 693 525 494, email: mpwik@mpwik-lask.pl 

 

ROZDZIAŁ XIX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  

48.000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych), 

 

1.1.  Wadium może być wniesione w: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 

 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 

Bank Pekao S.A. nr: 88124032881111000028106616 

 Uwaga: 

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 

wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 

bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego 

zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami 

(np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty 

dokumentów). 
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2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego 

rozdziału SIWZ. 

2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. XIV SIWZ, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. XIII SIWZ,  

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym 

dniem terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XXI.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej 

podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. 
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1.2.  Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym pełnomocnictwa 

zawsze składane są w oryginale. 

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, , Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego 

każdego z nich dotyczą. 

1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 

Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 

2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ, które należy złożyć w formie 

pisemnej. 

2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 

umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 

o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w 

oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

2.4. Dowód wniesienia wadium: 

- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; 

- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy dołączyć do oferty kopię 

potwierdzenia nadania przelewu. 

2.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 

4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski 

– nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika 
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ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 

bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez 

Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z załącznikami w dwóch kopertach, opisanych 

w następujący sposób: 

a) koperta zewnętrzna: 

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy 

Łask” 

- Nie otwierać przed 27.12.2016 r.  godz. 10:30. 

b) koperta wewnętrzna: 

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed 

upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być 

oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, 

do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w Rozdz. XVI ust. 5 SIWZ. 

8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 

Zamawiający uzna zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 
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8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 

oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do 

wglądu przez Zamawiającego”. 

8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 

dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 

Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 

 

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

2. Cena za usługi związane ze świadczeniem usług Inżyniera w okresie zgłaszania wad i usterek 

dla danego Kontraktu nie może być mniejsza niż 30% łącznej ceny wskazanej w ofercie dla 

danego Kontraktu. 

3. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może 

się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ. 

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- łącznie z należnym podatkiem VAT (który odprowadza Wykonawca) – cena brutto, wraz ze 

wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT oraz ceny netto. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po 

przecinku). 

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

ROZDZIAŁ XXIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask w pokoju nr 13, nie później niż do dnia 

27 grudnia 2016 r. do godziny 10:00 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego 

rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27 grudnia 2016 r. o godzinie 

10:30 w siedzibie Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ XXIV.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych 

w ofercie. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach. 

4.1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert Wykonawca składa, stosownie do treści Rozdziału XIII pkt 2.1 ppkt 

12) SIWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszej SIWZ, oferta nieodpowiadająca treści SIWZ, 

podlega odrzuceniu.  

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 

i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 

według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ XXV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

- cena ofertowa (C) - waga 50% 

- organizacja zespołu Inżyniera i metodologia (mx) - waga 25% 

- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia (kx) 

- waga 25% 

 
Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załącznikach nr 7 i nr 8 do SIWZ. 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą ilość punktów Px 

liczoną wg wzoru: 

 px= 𝐶𝑥 + mx×0,25 + kx×0,25 
 
gdzie: Px - sumaryczna ilość punktów, którą otrzymała badana oferta 
Cx – ilość punktów, które uzyskała badana oferta w kryterium cena 
mx  - ilość punktów w skali od 1 – 100,  które uzyskała badana oferta w kryterium Organizacja 
i Metodologia (zgodnie z załącznikiem nr 8) 
Kx  -  ilość punktów w skali od 1 – 100, które  uzyskała badana oferta w kryterium kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (zgodnie z załącznikiem 
nr 7) 

 

 Uwaga: 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 

po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 

przecinku nie ulega zmianie. 

 

3. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, 

wyliczoną w następujący sposób: 
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a) Kryterium „cena ofertowa” 

NCB 
Kryterium „C”  =     ---------------------     x 50 pkt 
CBB 
Gdzie: 
NCB - najniższa zaoferowana cena brutto wśród złożonych ofert 
CBB – cena brutto oferty badanej 

 

b) Kryterium „organizacja zespołu Inżyniera i metodologia” 

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 

Do oferty należy dołączyć opis przygotowany przez Wykonawcę odpowiadający 

wymaganiom określonym ww. załączniku. 

c) Kryterium „kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia” 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

W wykazie, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ należy podać wszystkie informacje 

niezbędne do oceny zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

4. Nie przedstawienie informacji lub przedstawienie informacji niepełnych w odniesieniu do 

kryterium „organizacja zespołu Inżyniera i metodologia” oraz „kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie skutkuje odrzuceniem 

oferty. Zamawiający odpowiednio nie przyzna lub przyzna mniejszą ilość punktów w 

poszczególnych podkryteriach. Ww. dokumenty w zakresie dotyczącym oceny oferty nie 

podlegają uzupełnieniu. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert 

dodatkowych. 

 

ROZDZIAŁ XXVI.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

 

ROZDZIAŁ XXVII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór 

umowy (Część II SIWZ). 
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1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 

kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Część II SIWZ. 

2. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 

przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki 

cywilnej). 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem 

umowy zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

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 5 % łącznej ceny 

brutto podanej w formularzu oferty. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przed podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

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

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao S.A. nr: 88124032881111000028106616 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, winno zostać wniesione w PLN. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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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. 

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. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących 

terminach :  

a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, 

b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 15 dni od dnia 

upływu okresu rękojmi za wady. 

 

 

ROZDZIAŁ XXVIII. WYJAŚNIANIE RAŻĄCO NISKIEJ CENY 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
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e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy – w takim przypadku należy 

przedstawić w odniesieniu do podwykonawcy elementy określone w lit. a) – d) powyżej. 

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1; 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli przedstawione 

przez wykonawcę wyjaśnienia wraz ze złożonymi dowodami nie przekonają Zamawiającego, iż 

oferta wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny. 
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Załącznik nr 1 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie 

Gminy Łask” 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa (firma) Wykonawcy1 Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Nr REGON/NIP telefon/fax e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

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

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

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

stawka podatku VAT … %, przy czym: 

Świadczenie usług Inżyniera dla:  Cena 

usługi 

netto 

Cena 

usługi 

brutto 

1. Kontrakt nr 1 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku obejmujący 
zwiększenie przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 m3/d oraz 
kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osadowej z instalacją do 
pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej produkcji energii 
cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. 

  

                                                           
1 w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub 

zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
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2. Kontrakt nr 2 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części 
dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy 
ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z 
eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. W ramach 
zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, 
kanalizację tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków 
oraz 233 przykanliki o łącznej długości 1 519m. Projekt obejmuje 
m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, 
Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii 
Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. 

  

3. Kontrakt nr 3 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej 
w Łasku metodą bezwykopową – obejmującą remont 7 110 m 
istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie 
miasta Łask.  

  

4. Kontrakt nr 4 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie 
obejmującej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o 
łącznej długości 278 m. 

  

5. Kontrakt nr 5 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy 
Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 120 
m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z pompownią 
ścieków.  

  

Razem    

Uwaga: Cena oferty musi być zgodna z pozycją „Razem” powyżej tabeli. Wszelkie koszty pośrednie 

i usług towarzyszących przewidzianych w Części III SIWZ należy uwzględnić w pozycjach 

przewidzianych powyżej. 

2.  Oferujemy termin realizacji zamówienia: zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami SIWZ 

5. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

w SIWZ; 
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6. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

L.p. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

 

7. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

 

..........................................., dnia .....................  ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Zamawiający: 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9 

98-100 Łask 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

przesłanek określonych w Rozdz. XIII SIWZ. 

 

…………….………………….., dnia ………….……. r.  

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

Rozdz. XIII pkt … SIWZ (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w Rozdz. XIII SIWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem 
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następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna - 

samooczyszczenie)……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik 3 

Zamawiający: 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9 

98-100 Łask  

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask”, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdz. 

XIII SIWZ. 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy         

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

 

oświadczam/y, że: 

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*: 

 

- wspólnie z ………………………………………………………………………………należę/należymy do tej samej  grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

..........................................., dnia .....................   ...................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy         

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu określonego w pkt 3.1.1. rozdz. XIII SIWZ. 

 

Lp.  Podmiot, na rzecz 

którego usługi zostały 

wykonane/są 

wykonywane 

Opis 

wykonanych/wykonywanych 

usług – przedmiot 

Wartość 

wykonanych/ 

wykonywanych 

usług 

Data wykonania 

(data rozpoczęcia 

i zakończenia) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

.................................., dnia .....................   ..................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy         

 

WYKAZU OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu określonego w pkt 3.1.2. rozdz. XIII SIWZ. 

 

Lp. Imię 

Nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

przy realizacji 

zamówienia 

Podstawa do 

dysponowania daną 

osobą 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

................................., dnia .....................   ..................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 
Tabela oceny kwalifikacji i doświadczenia personelu Inżyniera 

Lp. 
Personel Inżyniera podlegający ocenie 

Współczynnik dla danej 
funkcji 

Maksymalna ilość punktów do 
otrzymania 

(kwalifikacje) 

Maksymalna ilość punktów 
do otrzymania 

(doświadczenie) 

1. Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu 0,16 4,0 12,0 

2. Inspektor branży sanitarnej – z-ca Inżyniera rezydenta 0,14 3,5 10,5 

3. Inspektor branży budowlanej 0,14 3,5 10,5 

4. Inspektor branży elektrycznej 0,14 3,5 10,5 

5. Inspektor branży AKPiA 0,14 3,5 10,5 

6. Inspektor branży drogowej 0,14 3,5 10,5 

7. Specjalista ds. finansowych - rozliczeniowiec 0,14 3,5 10,5 

Suma 1,00 25,0 75 

Procedury oceny: 
Doświadczenie zawodowe: ocenie podlega wyłącznie czas pełnienia odpowiedniej funkcji na kontrakcie 
realizowanym wg procedur FIDIC oraz sumaryczny koszt inwestycji w nadzorowanych wg procedur FIDIC 

kontraktach wg wzoru 𝐷
𝑛=(

𝑇𝑋
15

×40+
𝑐𝑥

500000000 
×35)×𝑤f

, gdzie n = 1÷7 

Suma punktów za doświadczenie zawodowe 𝐷𝑥 =  ∑ 𝐷𝑛𝑛=7
𝑛=1  

gdzie : Tx – czas pełnienia funkcji na kontrakcie przez daną osobę (ograniczenie do ostatnich 15 lat) 
cx- sumaryczna kwota inwestycyjna Projektów nadzorowanych przez daną osobę na przestrzeni ostatnich 15 
lat ograniczona do 0,5 miliarda zł.  Wf – współczynnik dla danej funkcji 
 
Kwalifikacje: 
Wykształcenie średnie  0 

Wykształcenie wyższe (licencjat) 5 

Wykształcenie wyższe pełne (mgr) 10 

Znajomość procedur FIDIC 8 

Znajomość oprogramowania do zarządzania projektem 7 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 25 

 
𝑊𝑛 = 𝑊𝑥 ∗ 𝑊𝑓 gdzie n = 1÷7 
Wx – liczba punktów za kwalifikacje dla każdej osoby, 
Suma punktów za kwalifikacje: 𝑊𝑥 =  ∑ 𝑊𝑛𝑛=7

𝑛=1  

 
Suma punktów za kwalifikacje i doświadczenie personelu Inżyniera: 

𝑘𝑥 = 𝑊𝑥 + 𝐷𝑥



  

       
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 

 

 

Zamówienie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

 Strona: 40/40 

Załącznik nr 8 

 

Tabela oceny organizacja zespołu Inżyniera i metodologii 
– wypełnia komisja przetargowa 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

max. ilość 
punktów do 
uzyskania 

ocena pkt. 
danej oferty 

1. Schemat organizacyjny zespołu Inżyniera z uwzględnieniem 
zależności i komunikacji oraz usytuowania w organizacji firmy, 
organizacja pracy Inżyniera uwzględniająca kluczowe obowiązki 

50 
 

2. Dyspozycyjność personelu – przewidywane czasy pobytu  
na budowie kierownika zespołu i inspektorów nadzoru 

20 
 

5. Usytuowanie i wyposażenie biura Inżyniera w Łasku (odległość od 
placu budowy, sprzęt, oprogramowanie) 

10 
 

6. Rozstrzyganie sporów, roszczenia wykonawców w tym  
pod względem prawnym 

20 
 

Suma uzyskanych punktów 100 pkt  

 
 

 


