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1.

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
Wodociągi Kłodzkie Sp. z o. o.; ul. Piastowska 14 B; 57-300 Kłodzko
Fax: 748 672 095
Adres strony internetowej: www.wodociagi.klodzko.pl

2.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez obowiązku stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
1.

Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie

usługi

Inżyniera

kontraktu

dla

Projektu

pn.:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka.
2.

Usługa Inżyniera Kontraktu, realizowana w ramach Projektu, polegać będzie na nadzorze
technicznym i merytorycznym przez cały okres realizacji Projektu tj. zarządzaniu zadaniami
inwestycyjnymi, w tym przygotowaniu (łącznie z pomocą prawną w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia postępowań zgodnie z aktualną na dzień wszczęcia postępowania ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej
ustawa pzp), organizacji, nadzorze, koordynacji i zakończeniu całego procesu inwestycyjnego
związanego z realizacją Projektu. Oznacza to co najmniej pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, kontroli zgodności wykonywanych robót m. in. z dokumentacją
projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontroli
zgodności

wykonywanych

dostaw

i

usług,

sporządzanie

raportów,

koordynowanie

rozliczeń

finansowych Projektu oraz uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym.
Projekt obejmuje następujące zadania:
1)

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku.

2)

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku.

3)

Renowacja kanalizacji w Kłodzku.

Zakres rzeczowy projektu:
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach adm. Miasta Kłodzka. Projekt złożony jest z trzech
podstawowych zadań inwestycyjnych, tj.:
1.

Modernizacja oczyszczalni ścieków o parametrach: RLM = 33 684, Qśrd = 5 095 m3/d,
Qmaxh = 561 m3/h (rozbudowa, przebudowa i modernizacja)
Całe zadanie zakłada:
1)

modernizację części ściekowej obejmującą m.in.:

2)

zmianę funkcji osadnika wstępnego na zbiornik retencyjny i osadnik ścieków burzowych
oraz (awaryjnie) na osadnik wtórny,

3)

modernizację hali krat i piaskowników, komory osadu czynnego, osadnika wtórnego,

4)

wybudowanie instalacji do chemicznego wspomagania usuwania fosforu,

5)

budowę sieci międzyobiektowych i instalacji,

6)

modernizację i rozbudowę części osadowej oczyszczani obejmującą m. in.:

przepompowniścieków i osadów,

a)

modernizację OKF,

b)

budowę drugiej hali suszarniczej osadu,

c)

modernizację systemu sterowania,

d)

doposażenie techniczne,

e)

likwidację obiektów i urządzeń.
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W ramach projektu przewiduje się optymalizację pracy systemu napowietrzania.
Zaprojektowano następujący układ technologiczny oczyszczania ścieków.
1)

Mechaniczne oczyszczanie ścieków. Oczyszczaniu mechanicznemu podlegać będą łącznie
ścieki komunalne i deszczowe dopływające do oczyszczalni ścieków w ilości do
24 000 m3/d. Część mechaniczną oczyszczania ścieków pozostawia się w układzie
istniejącym, tj. usuwanie skratek na istniejących kratach schodkowych gęstych,
a następnie usuwanie piasku w istniejących piaskownikach za pomocą pompy typu
mamut.

2)

Przepompownia główna i zbiornik retencyjny wód deszczowych. W pompowni głównej
nastąpi rozdział ścieków bytowych od ścieków deszczowych. Ścieki w ilości do 550 m3/h
tłoczone będą bezpośrednio do komory defosfatacji. Pozostały nadmiar ścieków
pompowany zostanie do zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych (dawniej osadnika
wstępnego),

gdzie

nastąpi

częściowa

sedymentacja

zawiesin,

a

następnie,

po

napełnieniu zbiornika, odpływ przez przelew teleskopowy do odbiornika. W okresie
pogody bezdeszczowej (dopływ ścieków do oczyszczalni <550m3/h) zbiornik retencyjny
będzie opróżniany.
3)

Biologiczne oczyszczanie ścieków - odbywać się będzie w istniejącym reaktorze
biologicznym z utrzymaniem dotychczasowego podziału na strefy:

4)

a)

anaerobowa (beztlenowa, defosfatacja biologiczna),

b)

anoksyczna (niedotleniona, denitryfikacja),

c)

aerobowa (tlenowa, nitryfikacja),

d)

odtleniania.

Końcowe klarowanie ścieków biologicznie oczyszczonych odbywać się będzie istniejącym
osadniku wtórnym. W osadniku nastąpi zmiana sposobu zasilania i odbioru ścieków
z przepływu poziomo-pionowego na przepływ radialny.

5)

Chemiczne oczyszczanie ścieków – projektuje się instalację do symultanicznego
strącania fosforu przy pomocy soli żelaza lub glinu.

6)

Cześć osadowa. Osad nadmierny usuwany będzie z osadnika wtórnego i kierowany do
projektowanego zagęszczacza osadów. Osad zagęszczony tłoczony będzie do istniejącej,
poddanej przebudowie OKF. Osad przefermentowany kierowany będzie do istniejącej
stacji odwadniania osadu (odwirowanie), a następnie do suszenia. Suszenie osadu
odbywać się będzie w dwóch halach suszarniczych: istniejącej i projektowanej. Zasilanie
projektowanej

hali

suszarniczej

odbywać

się

będzie

poprzez

pompę

wyporową

z istniejącej zasuwy na przenośniku pomiędzy halą odwadniania, a istniejącą halą
suszarniczą. W celu zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem projektuje się kable
grzejne na instalacji pompy wyporowej. Osad wysuszony z projektowanej hali
suszarniczej

składowany

będzie

w

istniejącym

magazynie

osadu

wysuszonego

(istniejąca hala suszarnicza).
7)
2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku
W ramach tego zadania projektuje się następujące podstawowe elementy kanalizacji
sanitarnej:
1)

budowę przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego do istniejącej miejskiej kanalizacji
sanitarnej w ul. Zajęczej; długość rurociągu tłocznego ok. ø75 ok. 733 m,
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2)

budowę

zbiorczego

odcinka

kanalizacji

sanitarnej

ø200

przy

ul.

Zajęczej

do

przepompowni ścieków – ok.254 m,
3)

budowę

odcinków

kanalizacyjnych

ø160

(sięgacze,

odnogi)

odprowadzających

grawitacyjne ścieki od granic nieruchomości wspólnych do projektowanej przepompowni
ścieków lub kanału zbiorczego; razem odcinki sięgaczy i przyłączy – ok. 781 m.
3.

Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku
W ramach tego kontraktu przewiduje się wykonanie renowacji metodami bezwykopowymi
kanałów (kamionkowe, betonowe) o średnicy d= 200 do 300 mm o łącznej długości
ok. 1160m, w ulicach: Malczewskiego, Bohaterów Getta – Harcerzy, Śląska, Wojciecha i Warty

Na potrzeby realizacji Projektu, Zamawiający posiada komplet dokumentacji technicznych, w tym
projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, informacji dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadań budowlanych objętych kontraktami.
3.

Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na okres realizacji zamówienia i przy
realizacji przedmiotu zamówienia Osoby nr 1– Kierownik Zespołu (Koordynator) – na umowę
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2)

Zatrudnienie w/w osoby, przy realizacji zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 2 dni
od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do końca
upływu terminu realizacji zamówienia.

3)

W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez Kierownika Zespołu (Koordynatora) lub przez
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, także na
umowę o pracę, inną osobę, która będzie spełniała warunki udziały w postępowaniu w stopniu
nie mniejszym niż określona dla tej osoby i będzie mogła wykonywać powierzone czynności.

4)

Sposób dokumentowania zatrudnienia:
Wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie Zamawiającemu –
na jego każde żądanie – kopie umowy o pracę Kierownika Zespołu (Koordynatora).

5)

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego ma obowiązek sporządzić i przekazać
Zamawiającemu potwierdzoną kopię listy obecności Kierownika Zespołu (Koordynatora).

2)

Niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości
1/8 minimalnego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek:
a)

nie spełnienia wymagań o których mowa w pkt 4, lub

b)

niedostarczenia do 2 dni żądanej kopii listy obecności o której mowa w pkt 5.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w części – Opis przedmiotu zamówienia.

5.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie zostaną mu
przyznane środki w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. Program operacyjny infrastruktura
i środowisko 2014-2020. Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, które
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
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4.

Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie opisanym we wzorze umowy.

6.

Wymagany termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie: 1 września 2016 r.
Zakończenie 31 grudnia 2019 r.

7.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz
nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.

Warunki udziału w postępowaniu.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 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)

o 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;
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, 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;
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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.

3.

Wykluczenie wykonawcy następuje:
1)

w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a-c, jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)

w przypadkach, o których mowa:
a)

w ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. d,

b)
3)

w ust. 1 pkt 4.

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9, 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.
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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.
5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4.

6.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.

7.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące :
1)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał określony minimalny roczny obrót,
w tym

określony

minimalny

roczny

obrót

w

obszarze

objętym

zamówieniem

w wysokości: 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku oferty składanej wspólnie przynajmniej jeden wykonawca musi posiadać
roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w wysokości co najmniej 350 000 zł.
b)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych).
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących ubezpieczenia
odpowiedzialności

cywilnej,

zawierających

dane

w

innych

walutach

niż

PLN,

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień ogłoszenia postępowania. Jeśli w dniu
ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie
kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem
ogłoszenia.
W przypadku oferty składanej wspólnie przynajmniej jeden wykonawca musi posiadać
ubezpieczenie
związanej

z

odpowiedzialności
przedmiotem

cywilnej,

zamówienia,

w

na

zakresie
sumę

prowadzonej

gwarancyjną

nie

działalności
niższą

niż

1 000 000 zł.
c)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wysokość środków finansowych lub
zdolność kredytową co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).
W przypadku

złożenia

przez Wykonawców dokumentów dotyczących posiadania

wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej zawierających dane w innych
walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni
kurs

Narodowego

Banku

Polskiego

(NBP)

opublikowany

na

dzień

wystawienia

dokumentu. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich
kursów

NBP,

zastosowany

zostanie

kurs

z

ostatniej

tabeli

kursów

średnich

opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.
W przypadku oferty składanej wspólnie przynajmniej jeden wykonawca musi posiadać
wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową co najmniej 300 000 zł.
2)

zdolności technicznej lub zawodowej :
a)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji nadzoru
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inwestorskiego / Inżyniera Kontraktu / Inżyniera Rezydenta / Inwestora Zastępczego
dla

Inwestycji

oczyszczalni

(zadania/Projektu)

ścieków

i/lub

sieci

dotyczącego

gospodarki

kanalizacyjnej)

o

wodno-ściekowej
(*1)

wartości

każdej

(np.

Inwestycji

(zadania/Projektu) co najmniej 10 000 000 zł, z czego przynajmniej na jednej
Inwestycji (zadaniu/Projekcie), jego wartość(*1) wynosiła co najmniej 8 000 000 zł oraz
o łącznej wartości(*1) usług nadzoru inwestorskiego / Inżyniera Kontraktu / Inżyniera
Rezydenta / Inwestora Zastępczego co najmniej 300 000 zł, z czego przynajmniej na
jednej Inwestycji (zadaniu/Projekcie) wartość(*1) usługi była co najmniej 250 000 zł.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazywania poszczególnych usług wymienionych
w jednym przedsięwzięciu (zadaniu/Projekcie) inwestycyjnym.
(*1)

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości
zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
opublikowany na dzień daty zakończenia przedsięwzięcia/usługi. Jeśli w dniu
zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany
zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed
dniem zakończenia.

W przypadku oferty składanej wspólnie nie dopuszcza się sumowania wartości
przedsięwzięć/usług.
b)

Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosiła co najmniej
5 (pięć) osób
W przypadku oferty składanej wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden
z wykonawców..

c)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego
następujące osoby:
–

Osoba nr 1– Kierownik Zespołu (Koordynator) – 1 (jedna) osoba posiadająca
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do

kierowania

robotami

samorządu zawodowego

budowlanymi

(*1)

oraz

będąca

członkiem

określonego

, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo

budowlane oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe(*2) jako Kierownik
Zespołu / Inżynier Rezydent / Inżynier kontraktu / Koordynator / Inspektor
nadzoru / Nadzór inwestorski w ramach co najmniej 2 (dwóch) Inwestycji
(zadań/Projektów)
najmniej

o wartości
(*3)

10 000 000 zł

,

z

sumarycznej
czego

Inwestycji

przynajmniej

na

(zadań/Projektów)
1 (jednej)

co

Inwestycji

(zadaniu/Projekcie) wartość Inwestycji (zadania/Projektu) wynosiła co najmniej
3 000 000 zł(*3).
Ze

względu

na

charakter

wykonywanych

czynności,

Zamawiający

wymaga

wykonywania ich w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem wykonawcy co
oznacza wymóg zatrudnienia Kierownika Zespołu (Koordynatora) na umowę
o pracę;
–

Osoba nr 2 - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 (jedna)
osoba

posiadająca

uprawnienia

do

wykonywania

samodzielnych

funkcji

technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
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zawodowego(*1), na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane,
oraz

co

najmniej

5

letnie

doświadczenie

zawodowe(*2)

przy

wykonywaniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, poprzez wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej(*1), na co najmniej 2 robotach budowlanych w ramach
Inwestycji (zadań/Projektów) o wartości sumarycznej co najmniej 3 000 000 zł(*3);
–

Osoba nr 3 - Inspektor nadzoru robót sanitarnych – 1 (jedna) osoba posiadająca
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji

i

urządzeń

cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i kanalizacyjnych oraz będąca członkiem określonego samorządu zawodowego(*1),
na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, oraz co najmniej
5 letnie doświadczenie zawodowe(*2) przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, poprzez
wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych(*1), na co najmniej 2 robotach budowlanych w ramach Inwestycji
(zadań/Projektów) o wartości sumarycznej co najmniej 3 000 000 zł(*3);
–

Osoba nr 4 - Inspektor nadzoru robót elektrycznych – 1 (jedna) osoba posiadająca
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
lub instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych oraz będąca członkiem
określonego samorządu zawodowego(*1), na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy Prawo budowlane, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe(*2)
przy

wykonywaniu

samodzielnych

funkcji

technicznych

w

budownictwie,

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, poprzez wykonywanie funkcji Inspektora
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych
lub elektroenergetycznych(*1), na co najmniej 2 robotach budowlanych w ramach
Inwestycji (zadań/Projektów) o wartości sumarycznej co najmniej 3 000 000 zł(*3);
–

Osoba nr 5 - Inspektor nadzoru robót teletechnicznych i niskoprądowych –
1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych(*1) oraz
będąca członkiem określonego samorządu zawodowego(*1), na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy Prawo budowlane, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe(*2)

przy

wykonywaniu

samodzielnych

funkcji

technicznych

w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, poprzez wykonywanie
funkcji Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń

telekomunikacyjnych,

na

co

najmniej

2

robotach

budowlanych

w ramach Inwestycji (zadań/Projektów) o wartości sumarycznej co najmniej
3 000 000 zł(*3);
–

Osoba nr 6 - Inspektor nadzoru robót drogowych – 1 (jedna) osoba posiadająca:
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz będąca
członkiem

określonego

samorządu

zawodowego(*1),

na

podstawie

aktualnie

obowiązującej ustawy Prawo budowlane, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe(*2)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
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w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, poprzez wykonywanie
funkcji Inspektora nadzoru w specjalności drogowej(*1), na co najmniej 2 robotach
budowlanych dotyczących dróg i placów.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych funkcji dla osób 2-6.
Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego.
W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego
stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą,
na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.
UWAGA:
(*1)

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, w

tym

przynależności do określonego samorządu zawodowego, na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich

przepisów

prawa

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Przez przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający
rozumie, że osoba wykonująca wskazane funkcje, w okresie realizacji niniejszego
zamówienia, jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów

budownictwa

oraz

urbanistów

(Dz. U.

2001

r.

Nr

5,

poz.

42

z późn. zm.).
(*2)

Przez doświadczenie zawodowe (w okresie od daty uzyskania stosownych
uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe
uzyskane w trakcie:
–

zatrudnienia,

–

wykonywania innej pracy zarobkowej,

lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy.
Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne
tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych
umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań
o określonym stopniu złożoności.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
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(*3)

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót
budowlanych zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako
kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia. Jeśli w dniu zakończenia nie była
opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej
tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem zakończenia.

9.

Zamawiający

może,

na

każdym

etapie

postępowania,

uznać,

że

wykonawca

nie

posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
10.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 8 (Warunki udziału w postępowaniu) ust. 2 pkt 2-11.

12.

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

13.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

14.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w ust. 10, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 10.

9.

Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów,

potwierdzających

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

Do oferty wykonawca dołącza:
1)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)

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

2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1.
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3.

Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

5.

Zamawiający, w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich
wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia),
nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym
dopiero

wyłącznie

w

odniesieniu

do

wykonawcy,

którego

oferta

została

oceniona

jako

najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej
wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów.
6.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1)

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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, przy czym 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 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;
2)

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

3)

oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy;

4)

wykaz

osób,

skierowanych

przez

wykonawcę

do

realizacji

zamówienia

publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami

budowlanymi, wraz

uprawnień,

doświadczenia

i

z informacjami
wykształcenia

na temat
niezbędnych

ich kwalifikacji
do

wykonania

zawodowych,
zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
5)

sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,
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a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres
nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres;
6)

oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

7)

informacja

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
8)

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie

prowadzonej

działalności

związanej

z

przedmiotem

zamówienia

na

sumę

gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
7.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1)

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;

2)

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu,

lub

innego

dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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8.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 5-8, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych

odpowiednich

dokumentów

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
9.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 Wykonawca, przekazuje zamawiającemu po otwarciu
ofert samodzielnie lub na wezwanie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

10.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 7:
1)

pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 8 (Warunki
udziału w postepowaniu) ust. 2 pkt 2, 3 i 10;

2)

pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

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

b)
11.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

12.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 13 stosuje się.

13.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 7 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, w zakresie określonym
w pkt 8 (Warunki udziału w postepowaniu) ust. 2 pkt 3 i 10. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed

organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 11 zdanie
pierwsze stosuje się.
14.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który:
1)

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów,

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców

2)

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będącego podmiotem,
na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, przedstawienia dokumentów
dotyczących podwykonawcy,

–

potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z udziału w postępowaniu,
wskazanych w ust. 7 pkt 1–9

10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1.

Wymagania podstawowe.

1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę.

3.

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

4.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.

Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2.

Forma oferty.

1.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

2.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3.

Zamawiający zwraca się o dodatkowe złożenie 1 kopii oferty w formie ksero lub np. na płycie CD.

4.

Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia oraz jednocześnie umożliwiającej
jednoznaczną jej identyfikację, aby mogła być otwarta w terminie otwarcia. W tym celu:
1)

zaleca się opisać opakowanie oferty w sposób jednoznaczny identyfikujący ofertę.

2)

w przypadku braku jednoznacznej identyfikacji, że złożone dokumenty są ofertą, Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty np.
pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert, co w obu
przypadkach, w konsekwencji może powodować odrzucenie oferty.

5.

Treść oferty musi być jednoznaczna i odpowiadająca treści SIWZ, a wszelkie miejsca w ofercie,
w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

6.

Zaleca się, aby każdy podpis składany na ofercie umożliwiał identyfikację osoby, która go złożyła,
np. poprzez uzupełnienie pieczątką imienną lub kartą wzorów podpisów.

10.3.
1.

Treść oferty.
Treść Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ – zawierająca oferowaną cenę
łączną w PLN (wraz z podatkiem VAT) oraz wypełniona Tabela Kalkulacji ceny oferty.

2.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia
wskazanego w SIWZ i jej sposób obliczenia wynika z Tabeli kalkulacji ceny.

2.

Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową za realizację
przedmiotu zamówienia, tzn. jest stała, jednoznaczna i ostateczna, co zgodnie z art. 632 ustawy
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z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oznacza, że: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie
ryczałtowe przyjmując zamówienie nie można żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac”.
3.

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną, powinna obejmować wszystkie
elementy wymienione w SIWZ, a zebrane w Tabeli kalkulacji ceny oferty:
Koszt całkowity

Lp.

Wyszczególnienie

(łącznie z podatkiem VAT)
PLN

1

2

3

1. KOSZTY BEZPOŚREDNIE
1)

Osoba nr 1 – Kierownik Zespołu (Koordynator)

2)

Pozostały personel

2. KOSZTY POŚREDNIE
1) Koszty utworzenia i utrzymania biura Inżyniera
2) Koszty w okresie zgłaszania wad
3) Koszty ubezpieczenia
4) Koszty pozostałe (ogólne, pośrednie, zysk, urzędowe itp.)

RAZEM
4.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania SIWZ lub wyjaśnienia, Wykonawca
winien mieć pełną świadomość, że cena ryczałtowa dotyczy kompletnych merytorycznie usług,
zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom
wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych
każdą częścią, niniejszego SIWZ i że stosownie do nich oferuje cenę.

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1)

Cena [PLN] – P(C) – waga 50%

2)

Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia – P(J) – 50%

2.

Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 50 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób:
Cmin
Pi(C) = ------------- x 50
Cbad

gdzie:

3.

Cmin

Cena (łącznie z podatkiem VAT) oferty najtańszej

Cbad

Cena (łącznie z podatkiem VAT) oferty badanej.

Punkty za kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia” dokonana będzie na podstawie:
1)

oceny dostarczonego przez wykonawcę dokumentu pn.: „Organizacja i System Zarządzania
Kontraktem” w którym wykonawca przedstawi organizację zespołu Inżyniera oraz wykaz
proponowanych działań Inżyniera, związanych z kontrolą postępu robót i kontrolą finansową
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przedsięwzięcia oraz zakres proponowanego współdziałania ze strony Zamawiającego.
Punktacja P(Jakość_1):
0 pkt –

za brak dokumentu pn.: „Organizacja i System Zarządzania Kontraktem” lub brak
wskazania struktury organizacyjnej, obejmującej wszystkie zakresy Nadzoru objęte
SIWZ wraz z opisem podstawowych zakresów odpowiedzialności, kompetencji,
zależności, w formie schematu i opisu;

10 pkt –

za wskazanie podstawowej organizacyjnej wraz z opisem podstawowych zakresów
odpowiedzialności, kompetencji, zależności, w formie schematu i opisu, wskazanie
metod organizacji i zarządzania gwarantujących świadome i planowe wykonanie
poszczególnych

elementów

usługi

tj.:

bezpieczeństwa

na

budowie,

plan

zapewnienia jakości, opis procedur zatwierdzenia materiałów i urządzeń, procedura
inspekcji robót, opis procedury – planowanie i harmonogramy, procedura płatności,
procedura zmiany i procedura odbiorowa, zaangażowanie dodatkowych zasobów
i ekspertów wykraczających poza wymogi SIWZ.
2)

Doświadczenie osoby nr 1 – Kierownika zespołu (Koordynatora).
Punktacja P(Jakość_2):
40 pkt -

doświadczenie Kierownika Zespołu (Koordynatora) – punktowany będzie tylko taki
Kierownik Zespołu (Koordynator), który posiada certyfikat Menedżera Projektu (np.
certyfikat APMG, IPMA, PMI, PRINCE2, Scrum lub certyfikaty wydane przez inne
równoważne jednostki – nie jest wymagana recertyfikacja) oraz który wykonywał
funkcje Kierownika Zespołu / Inżyniera Rezydenta / Inżyniera kontraktu /
Koordynatora / Inspektora nadzoru / Nadzór inwestorski w ramach zakończonej
Inwestycji

(zadaniu/Projekcie)

związanej

z gospodarką

wodno-ściekową

(przepompownie lub pompownie ścieków, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne,
oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, składowiska odpadów) o wartości
Inwestycji (zadania/Projektu) co najmniej 3 000 000 zł(*3).
Za każdy taki kontrakt Osoba nr 1 otrzyma po jednym „małym punkcie”.
Dodatkowo, po 1 „małym punkcie” Osoba nr 1 otrzyma za kontrakt o wartości(*3)
Inwestycji (zadania/Projektu) powyżej 25 000 000 zł.
(*3)

W przypadku kontraktów zawierających dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia.
Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP,
zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej
bezpośrednio przed dniem zakończenia.

Wykonawca otrzyma – za Kierownika Zespołu (Koordynatora), który uzyskał
maksymalną ilość „małych punktów” – 40 pkt. w kryterium „Organizacja,
kwalifikacje

zawodowe

i doświadczenie

osób

wyznaczonych

do

realizacji

zamówienia”. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej.
3)

Przykład

obliczania

punktów

w

kryterium

„Organizacja,

kwalifikacje

zawodowe

i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” – P(J):
Np.: Wykonawca A wskazał Kierownika A posiadającego certyfikat Menedżera Projektu,
z 40 kontraktami (z czego 10 kontraktów jest powyżej 25 mln zł), na których Kierownik A
wykonywał funkcje Kierownika Zespołu / Inżyniera Rezydenta / Inżyniera kontraktu /
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Koordynatora

/

(zadania/Projektu)

Inspektora

nadzoru

o wartości

Inwestycji

/

Nadzór

inwestorski

(zadania/Projektu)

w ramach

co

najmniej

Inwestycji

3 000 000 zł.

Kierownik A otrzymał 40 „małych punktów” oraz dodatkowo 10 pkt za kontrakty powyżej
25 mln zł tj. otrzymał sumarycznie 50 pkt.
Wykonawca

B

wskazał

Kierownika

B

posiadającego

certyfikat

Menedżera

Projektu,

z 30 kontraktami (z czego 2 kontrakty jest powyżej 25 mln zł), na których Kierownik B
wykonywał funkcje Kierownika Zespołu / Inżyniera Rezydenta / Inżyniera kontraktu /
Koordynatora

/

(zadania/Projektu)

Inspektora

nadzoru

o wartości

Inwestycji

/

Nadzór

inwestorski

(zadania/Projektu)

w ramach

co

najmniej

Inwestycji

3 000 000 zł.

Kierownik B otrzymał 30 „małych punktów” oraz dodatkowo 2 pkt za kontrakty powyżej
25 mln zł tj. otrzymał sumarycznie 32 pkt.
Wykonawca

C

wskazał

Kierownika

C

posiadającego

certyfikat

Menedżera

Projektu,

z 20 kontraktami (z czego 10 kontraktów jest powyżej 25 mln zł), na których Kierownik C
wykonywał funkcje Kierownika Zespołu / Inżyniera Rezydenta / Inżyniera kontraktu /
Koordynatora

/

(zadania/Projektu)

Inspektora
o wartości

nadzoru
Inwestycji

/

Nadzór

inwestorski

(zadania/Projektu)

co

w

ramach

najmniej

Inwestycji

3 000 000 zł.

Kierownik C otrzymał 20 „małych punktów” oraz dodatkowo 10 pkt za kontrakty powyżej
25 mln zł tj. otrzymał sumarycznie 30 pkt.
Wykonawca D poza wykazem osób w którym Kierownik Zespołu spełnia podstawowe warunki
udziału w postępowaniu nie przedłożył żadnych innych dokumentów.
W powyższym przykładzie:
Wykonawca A uzyska 40,00 pkt, Wykonawca B uzyska 32/50 x 40 tj. 25,60 punktów,
Wykonawca C uzyska 30/50 x 40 tj. 24,00 punkty, natomiast Wykonawca D uzyska
w powyższym przykładzie 0,00 pkt.
4)

Punkty za kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych
do realizacji zamówienia":
Pi(J) = Pi(Jakość_1) + Pi(Jakość_2)
gdzie:
Pi(Jakość_1)

Punkty dla oferty „i” za dokument „Organizacja i System Zarządzania
Kontraktem”

Pi(Jakość_2)
4.

Punkty oferty „i” za doświadczenie Kierownika Zespołu (Koordynatora).

Ostateczna ocena punktowa oferty:
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą
z działania:
Pi = Pi (C) + Pi (J)

gdzie:
Pi (C) –

ostateczna ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena”
(nie więcej niż 50 pkt)

Pi (J) –

ostateczna ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium
„Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia” (nie więcej niż 50 pkt)

5.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 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.
6.

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 wybiera ofertę
z niższą ceną.

13. Wymagania dotyczące wadium.
13.1.

Wnoszenie wadium.
1.
2.

Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5000 zł (słownie: 5000 złotych).
Wadium może być wnoszone 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 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.).

3.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzku: 48 9588 0004 7101 2670 2000 0010

4.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium
składanego w każdej z możliwych form.

5.

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 potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem
terminu składania ofert.

6.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1)

Nazwę

dającego

(Zamawiającego),

zlecenie

(Wykonawcy),

gwaranta/poręczyciela

(banku

beneficjenta
lub

gwarancji/poręczenia

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 14 dni na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a)

Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, lub

b)

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
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oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
13.2.

Zasady zwrotu wadium:
1.

Zamawiający

zwraca

wadium

wszystkim

wykonawcom

niezwłocznie

po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że 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 stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
2.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3.

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

4.

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

5.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.

6.

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

7.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

2)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.; ul. Piastowska 14B,
57-300 Kłodzko; sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

26 sierpnia 2016 r.

do godz.

10.00
19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców

2.

Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia oraz
jednocześnie umożliwiająca jednoznacznie jej identyfikacje, aby mogła być otwarta w terminie
otwarcia. W tym celu:

3.

W przypadku braku jednoznacznej identyfikacji, że złożone dokumenty są ofertą, Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty np. pocztą lub pocztą
kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert, co w obu przypadkach, w konsekwencji
może powodować odrzucenie oferty.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.; ul. Piastowska 14B,
57-300 Kłodzko:
26 sierpnia 2016 r.

w dniu

10.15

o godz.

15. Termin związania ofertą
1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2.

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

16. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania
oświadczeń

lub

dokumentów

oraz

wskazanie

osób

uprawnionych

do

kontaktów

z wykonawcami.
1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie
z wyborem zamawiającego, pisemnie lub faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Beata Bielecka, fax 748 672 095

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia.
1.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia stanowią część II SIWZ.

2.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
umowy w stosunku do treści oferty oraz określa w części SIWZ – Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia – warunki takiej
zmiany. W szczególności dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, jeżeli łączna wartość zmian jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

18. Wykaz załączników do SIWZ.
Załącznikami są:
1.

*)

Załącznik nr 1 – wzór Formularza Oferty z załącznikiem do oferty, a będącym treścią oferty –
Tabela kalkulacji ceny oferty.*)
2.
Załącznik nr 2 – Wzory oświadczeń*).
Są to przykładowe wzory i nie są do obowiązkowe stosowania. Wzory mają ułatwić złożenie oferty.
Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści
SIWZ. W przedstawionych wzorach, wymagana treść SIWZ, jest zawarta.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
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Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór Formularza Oferty.

OFERTA

dla zamówienia na usługi pn.:

„Inżynier kontraktu” dla Projektu pn.: „……………………………………………………………”

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Kłodzkie Sp. z o. o.; ul. ul. Piastowska 14 B; 57-300 Kłodzko

2.

WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

3.

OFERTA
1.

2.

3.

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonym na usługi pn.: „Inżynier kontraktu”
dla Projektu pn.: „…………………………………………………………………………………”, oświadczamy, że
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie
z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Oferowana cena (łącznie z podatkiem VAT), za realizację całości niniejszego zamówienia,
obliczona zgodnie z zapisami SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny – (co potwierdza Tabela
kalkulacji ceny oferty, będąca treścią oferty) wynosi:

𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏𝑏 = …………………………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
4. Celem oceny nasze oferty w kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” załączamy*/nie załączamy* do oferty
opracowanie pn.: „Organizacja i System Zarządzania Kontraktem” oraz doświadczenia
Kierownika Zespołu (Koordynatora) – Osoby nr 1.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera wszystkie
koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
7. Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podaje firmy podwykonawców*:
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
*

8.

4.

- wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy

Do oferty załączam:
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………

PODPIS(Y):
(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik do oferty, będący treścią oferty – Tabela Kalkulacji ceny oferty.

Tabela kalkulacji ceny oferty:

Koszt całkowity

Lp.

Wyszczególnienie

(łącznie z podatkiem VAT)
PLN

1

2

3

1. KOSZTY BEZPOŚREDNIE
1)

Osoba nr 1 – Kierownik Zespołu (Koordynator)

2)

Pozostały personel

2. KOSZTY POŚREDNIE
1) Koszty utworzenia i utrzymania biura Inżyniera
2) Koszty w okresie zgłaszania wad
3) Koszty ubezpieczenia
4) Koszty pozostałe (ogólne, pośrednie, zysk, urzędowe itp.)

RAZEM

PODPIS(Y):
(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczeń.

WYKONAWCA
Nazwa i siedziba Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną
oraz Pełnomocnika):
...............................................................................................
Adres: .....................................................................................
NIP: …………………………………................………………………………
FAX i e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .......................................
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi pn.: „Inżynier kontraktu” dla Projektu pn.:
„…………………………………………………………………….”.
1.

Oświadczam/my,

że

spełniam/my

warunki udziału

w

postępowaniu,

określone

określonych

przez

zamawiającego w SIWZ w pkt 8 – Warunki udziału w postepowaniu – ust 8 pkt 8.
2.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SIWZ w pkt 8 – Warunki udziału w postepowaniu – ust 8, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………….…………………………………………………
w następującym zakresie:
……………....……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

3.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów określonych w SIWZ
w pkt 8 – Warunki udziału w postepowaniu – ust. 2 pkt 2-11.

4.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie zapisów
określonych w SIWZ w pkt 8 – Warunki udziału w postepowaniu – ust. 2 pkt ……… (podać mającą
zastosowanie

podstawę

wykluczenia

spośród

wymienionych

w

SIWZ

w pkt

8

–

Warunki

udziału

w postepowaniu – ust. 2 pkt 2-3, 5-9). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie zapisów określonych w SIWZ w pkt 8 – Warunki udziału w postepowaniu – ust. 4 podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
5.

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.

6.

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………...
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.

Polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawiam w załączeniu dowody, że realizując
zamówienie, będę dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiam
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
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