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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
Adres: Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw 
Tel.:  (82) 576 23 76, Fax: (82) 576 68 30 
NIP:  5640004334, REGON: 110084530 
WWW: http://pgkkrasnystaw.pl 
 
 

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

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

2) Zamawiającego - uważa się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą  
w Krasnymstawie (22-300)  przy ul. Piekarskiego 3; 

3) Regulamin - należy przez to rozumieć  Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych  
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie, który ma 
zastosowanie do zamówień udzielanych przez Zamawiającego, których wartość jest równa lub 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a jednocześnie ich wartość 
jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych – w odniesieniu do zamówień sektorowych; 

4) Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 
podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

5) Zamówienie - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym  
a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi Inżyniera Kontraktu w ramach zadania  
pn. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W KRASNYMSTAWIE”; 

6) Ofertę - należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem oferty; 

7) SIWZ / dokumentacja przetargowa - należy przez to rozumieć komplet dokumentów 
przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na 
wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych  
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie; 

8) FIDIC - oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów; 

9) Czerwony FIDIC – oznacza „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – Edycja 4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999); 

10) SIDIR - Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców stanowiące Polską Krajową 
Organizację Członkowską FIDIC; 

11) Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku do Oferty 
do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za 
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera].  

12) OPZ - Opis przedmiotu zamówienia 
13) IDW - Instrukcja dla Wykonawców 
14) Zadanie/Kontrakt -  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 

http://pgkkrasnystaw.pl/
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 w Krasnymstawie. 
15) POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach 

3. Tryb udzielania zamówienia 
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro – zamówienie sektorowe. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie Regulaminu Udzielania 
Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dostępna jest w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://pgkkrasnystaw.pl oraz na stronie 
internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:  
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
Wersja papierowa SIWZ będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego 
wniosku. Koszt jednej strony SIWZ: 0,50 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy  
na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego 
wniosku.   
Postępowanie oznaczone jest jako : ZP/ZS/2/2016 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu 
nad robotami budowlanymi wykonywanymi zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla 
Robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – Edycja 4. wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), dalej zwanym również 
„czerwony FIDIC”; oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. 
 
Zamawiający uzyskał dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inżynier i jego 
personel maja obowiązek znać wytyczne i regulaminy ww. Programu oraz na bieżąco śledzić 
ewentualne zmiany.  
 
Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało : 
- uczestniczenie w przeprowadzeniu postępowania wyboru Wykonawców (jako członek Komisji 

Zamawiającego) robót oraz dokonaniu oceny ofert w przeprowadzonych postępowaniach 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Inżynier przedstawi 
Zamawiającemu raport z analizy ofert wraz ze wskazaniem postępowania; 

- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach; 
- nadzór nad odbiorami częściowymi i odbiorami końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem 

rozruchu technicznego urządzeń; 
- rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty budowlane; 

http://pgkkrasnystaw.pl/
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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- udział w kontrolach realizacji projektów, dokonywanych przez instytucje finansujące; 
- zarządzanie organizacyjne procesem inwestycyjnym; 
- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; 
- monitoring postępu umów na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: 

rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami programu POIŚ oraz 
uzgodniona z Zamawiającym, 

- mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót 
budowlanych; 

- pełnienie funkcji Inżyniera określonej w Warunkach Kontraktowych „czerwony FIDIC”; 
- zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego i przepisów BHP przez 

Wykonawców; 
- wykazanie znajomości wytycznych programu POIŚ oraz stosowanie się do zapisów Umowy o 

dofinansowanie Projektu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach” m.in. monitorowanie kwalifikowalności kosztów, realizowanie działań 
informacyjnych; 

- przeprowadzenia szkolenia (1 dzień – 6-8h, w siedzibie Zamawiającego, do 15 osób) z zakresu 
nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostosowanej do wymogów dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014r.; 

- zarządzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane; 
- sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w tym 

nadzoru nad prowadzeniem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 
- zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawców; 
- zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów 

na roboty; 
- rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty; 
- inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu. 
 

5. Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego 
poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla Zamawiającego. 

6. Do obowiązków Inżyniera należy: 
a) w zakresie ogólnym: 

 zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru nad prowadzonymi robotami  
zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi; 

 zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartymi  
z Wykonawcami umowami, pod względem: technicznym, finansowym  
i organizacyjnym; 

 monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich miesięcznych raportów,  
w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe; 

 kontrola nad właściwą i czasową realizacją Projektu, koordynacja działań wszystkich 
uczestników Projektu; 

 egzekwowanie postanowień umów na roboty przy współpracy z Zamawiającym, 
zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z umowami na roboty, 
dostawy i usługi; 

 natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach 
oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 
nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji 
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poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania 
i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; 

 utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu; 

 prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) 
korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów na roboty ze 
szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do 
Wykonawców mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń 
Wykonawców, katastrof budowlanych itp; 

 próba polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami 
umów na roboty budowlane, dostawy i usługi; 

 prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad 
prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: 
o założonym harmonogramem, 
o pozwoleniami na budowę, 
o projektami (budowlanym i wykonawczym), 
o obowiązującym prawem, 
o zasadami wiedzy inżynierskiej, 
o przepisami BHP, 
o założeniami finansowymi umów o dofinansowanie, 
o wytycznymi programu POIŚ, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów. 

 po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad lecz nie dłużej niż przewiduje to 
końcowa data Projektu, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji 
gwarancyjnych, które odbywać się będą z częstotliwością co 6 miesięcy, końcowych 
akceptacji i w rozwiązywaniu sporów; w szczególności zadania te zawierają: 
o ocenę ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawców robót 

budowlanych; 
o regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawców robót budowlanych; 
o wydawanie Świadectw Wykonania i sprawdzanie Końcowych Oświadczeń 

Wykonawców robót budowlanych; 
o weryfikacja ostatecznych rozliczeń Wykonawców robót budowlanych; 
o zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad.  
 

b) w zakresie wykonawstwa (robót budowlanych): 

 przekazywanie Wykonawcom robót budowlanych (w imieniu Zamawiającego) 
dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji  zamówienia przez Wykonawców, 

 wydanie powiadomień o datach rozpoczęcia robót; 

 reprezentowanie Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli 
zgodności ich realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; 

 ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów 
narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, 

 zatwierdzanie harmonogramów dostaw urządzeń i materiałów na place budowy ze 
szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 
zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi;  

 sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawcy mobilizują i dostarczają na budowę całe 
wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie; pełny nadzór inwestorski nad 
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robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych 
odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół 
specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie 
Prawo Budowlane;  

 ścisła współpraca z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza rysunków 
wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców z 
komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o 
zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane; 

 weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie Dokumentacji Projektowej (projekty 
wstępne,  budowlane i wykonawcze) oraz wszelkich innych dokumentów 
Wykonawców (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót 
zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

 zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być 
wbudowanymi, jak zaplanowali to Wykonawcy sprawdzanie jakości dokumentów, 
zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów 
uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo 
certyfikatów; 

 zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając  
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców; 

 rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się 
niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót 
budowlanych; 

 sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, 
gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie  
z warunkami umów na roboty budowlane; 

 organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest 
to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów 
ponoszą w zależności od ich wyników Wykonawcy (jeżeli testy potwierdzą 
niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający 
(jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego przedmiotu, 
urządzenia czy dostawy); 

 monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie 
oraz wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań 
wynikających z umów na roboty budowlane;  

 przeprowadzanie regularnych inspekcji co najmniej dwa razy w tygodniu na Placach 
Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umowami oraz 
dobrą praktykę inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona przez 
Zamawiającego; 

 kontrola Wykonawców, że zapewniają realizację robót zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

 organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placach 
Budowy raz w tygodniu, oraz przygotowanie protokołów z narad w celu umożliwienia 
podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót; 

 organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub 
jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin  
od otrzymania powiadomienia; 
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 przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad; 

 egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami 
technicznymi i zapisami umownymi; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót 
oraz usunięcia wad; 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych,                      
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                        
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

 wydawanie Wykonawcom, kierownikom poszczególnych budów lub kierownikom 
robót polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczącego: 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

 żądanie od Wykonawców, kierowników poszczególnych budów lub kierownikom 
robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 
a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub pozwoleniem na budowę; 

 sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania; 

 zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych 
rozruchów urządzeń; 

 egzekwowanie opracowania przez Wykonawców instrukcji eksploatacji i konserwacji 
urządzeń oraz dostarczenie ich w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego; 

 uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych, 
rozruchach technologicznych zadania inwestycyjnego; 

 wystawianie Świadectw: Płatności, Przejęcia, Wykonania i innych świadectw 
wymaganych umową na roboty budowlane; 

 sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze 
stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją 
dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne ewentualnie 
wyplotowane w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

 przeprowadzanie inspekcji końcowych i sporządzenie Świadectw Przejęcia, List 
Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane; 

 skompletowanie dokumentacji Wykonawców i oświadczeń wymaganych przez 
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynnościach 
dotyczących zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budów; 

 dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych 
informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez 
Inżyniera; 

 zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności, 

 sprawdzanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych 
lub dodatkowych po uzgodnieniu ich ze Zamawiającym, 

 kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich 
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wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego 
procesu budowlanego oraz wyceny robót, 

 zatwierdzenie i kontrola harmonogramu wyłączenia i włączenia obiektów lub 
urządzeń na pracującym układzie technologicznym oczyszczalni ścieków (należy 
zachować warunki ciągłej pracy oczyszczalni w czasie robót), w uzgodnieniu i po 
akceptacji Zamawiającego. 

 sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawców w trakcie realizacji 
budowy, 

 sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego; 

 wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu 
procesu budowlanego, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz 
umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań 
Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 
 

c) w zakresie finansowym 

 pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych realizacją Projektu, tj.: 
dotrzymywanie  procedur  związanych  z  zarządzaniem projektami według 
Warunków FIDIC, programu POIŚ , włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i 
harmonogramów dotyczących nadzorowanych Kontraktów, zarządzanie finansowe, 
monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia; 

 sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane 
wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych 
umów na roboty budowlane; 

 współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów 
rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót oraz 
innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji 
nadzorowanych Kontraktów; 

 prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane 
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń 

 nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi 
fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu; 

 weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie 
wartości rzeczowych i finansowych; 

 uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; 

 przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktów; 

 przygotowanie wniosków o zaliczki, wniosków o płatności i sprawozdań dla instytucji 
finansujących wg ich wzorów; 

 Inżynier, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń dokona zaklasyfikowania środków 
trwałych wg KST- GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla 
wystawienia dokumentów OT; 

 sporządzanie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu wszelkich 
dokumentów rozliczeniowych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi czerwony FIDIC. 

 udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.:  
w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju 
przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) 
lub zmiany zakresu rzeczowego Projektu - opisu zmian w stosunku do przyjętych 
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założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia. 
 

d) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty oraz 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

 
Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do:  

 wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na roboty budowlane;  

 zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności 
zawartych w podpisanej umowie; 

 zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu niż 
ten, który został wskazany w podpisanej umowie. 

 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 

KOD CPV NAZWA 

71.34.00.000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne 

71.54.00.00-5 Usługi zarządzania budową 

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

79.11.00.00-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 

71.35.00.00-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący uzupełnienie, przedstawiony został w Części 
III niniejszej SIWZ. 
 

7. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania a ofert częściowych. 
 

8. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających,  
o wartości do 15 % wartości zamówienia podstawowego. 
 

9. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 
umowy ramowej. 
 

10. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: od rozstrzygnięcia przetargu na Inżyniera Kontraktu i podpisania 
umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji, tj. do dnia 30.09.2019 r. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-zarzadzania-budowa
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-nadzoru-budowlanego
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-naukowe-i-techniczne
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Terminy, o których mowa powyżej  mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone lub skrócone 
stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia zadania. Przesunięcie planowanego terminu 
realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego, chyba 
że zmiana termin umowy zostanie wydłużony o więcej niż 3 miesiące. 
O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi 
Wykonawcę. 
 

11. Warunki   udziału  w  postępowaniu  oraz  dokumenty  potwierdzające  spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu 

 
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
11.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w 

warunek. 
11.2. posiadania niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
11.2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem 
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi podobne do niniejszego zamówienia, tj.: 

 co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według 
Warunków Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) 
zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót 
budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – inwestycja liniowa, o wartości 
robót nie mniejszej niż  10 000 000,00 zł netto; 

 co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według 
Warunków Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) 
zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót 
budowlanych z zakresu przebudowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków, 
o wartości robót nie mniejszej niż  5 000 000,00 zł netto; 

(*) za ukończone zadanie/kontrakt uznaje się te dla którego zostało wydane minimum 
Świadectwo Przejęcia w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC bądź dokument 
równoważny (Protokół Odbioru Końcowego) 

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

 
11.2.2. posiadania potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
Wykonawca musi wykazać iż: 
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a) w wykonaniu niniejszego zamówienia dysponuje następującymi osobami wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia  
i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania 
przez nich czynności: 
b1. Ekspert kluczowy: Inżynier  Kontraktu - Kierownik Zespołu (1 osoba), posiadający 

następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawne; 

 - minimum 5 letnie doświadczenie przy zarządzaniu inwestycjami, w tym świadczył 
usługi Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Przedstawiciela Inżyniera przy co najmniej 1 
zakończonym (*) zadaniu/kontrakcie inwestycyjnym realizowanej w oparciu o 
Warunki Kontraktowe FIDC lub równoważne polegającego na wykonywaniu robót 
budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – inwestycja liniowa, o wartości 
robót nie mniejszej niż  10 000 000,00 zł netto oraz co najmniej 1 zakończonym (*) 
zadaniu/kontrakcie inwestycyjnym realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe 
FIDC lub równoważne polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z zakresu 
przebudowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków, o wartości robót nie 
mniejszej niż  5 000 000,00 zł netto; 

  (*) za ukończone zadanie/kontrakt uznaje się te dla którego zostało wydane 
minimum Świadectwo Przejęcia w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC 
bądź dokument równoważny (Protokół Odbioru Końcowego); 

b2. Ekspert kluczowy: Asystent Inżyniera Kontraktu (1 osoba), posiadający następujące 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

- wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego jako Asystent Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Zespołu Inżyniera 
lub Inżyniera w ramach zadań inwestycyjnych, w tym co najmniej 1 zakończonej 
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanej w oparciu o 
Warunki Kontraktowe FIDC lub równoważne o wartości robót co najmniej 
10 000 000,00 zł netto; 

b3. Ekspert kluczowy: Specjalista ds. finansów i rozliczeń oraz zarządzania ryzykiem  
(1 osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiadająca minimum 5 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy przynajmniej dwóch 
zakończonych zadaniach inwestycyjnych (z zakresu gospodarki wodno ściekowej) o 
wartości robót budowlanych minimum 10 000 000,00 zł netto każda, realizowanych 
w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne; 
 

b4. Ekspert kluczowy - „Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej” 
(1 osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
jako Inspektor Nadzoru; 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania, nadzorowania  
i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 
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01.01.1995r., 
- należący do właściwej izby samorządu zawodowego; 

b5. Ekspert kluczowy: Inspektor Nadzoru- Specjalista ds. sanitarnych (1 osoba), 
posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia: 

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
jako Inspektor Nadzoru; 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania, nadzorowania  
i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności instalacyjno - 
inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r., 

- należący do właściwej izby samorządu zawodowego; 
b6. Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. drogowych (1 osoba) 

posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia: 
- Minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 

jako Inspektor Nadzoru,; 
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania, nadzorowania  
i kontrolowania robót w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów przed 01.01.1995r.; 

- należący do właściwej izby samorządu zawodowego; 
b7. Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA (1 

osoba),posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  
i uprawnienia: 

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, 
Robót lub jako Inspektor Nadzoru,; 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.; 

- należąca do właściwej izby samorządu zawodowego. 
b8. Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. zamówień publicznych (1 osoba), posiadający 

następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- wykształcenie wyższe prawnicze 
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności 

związanych z realizacją procedur wynikających ze stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w tym uczestniczenie w przynajmniej jednej 
procedurze wyboru wykonawcy robót, zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych o wartości kwot wyższych niż określonych w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w odniesieniu do 
robót budowlanych. 

b9. Ekspert kluczowy - Specjalista - Technolog w zakresie oczyszczania ścieków (1 
osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  
i uprawnienia: 

- wykształcenie wyższe techniczne, 
- co najmniej 5-letnie łączne doświadczenie w pracy związanej 

z projektowaniem, nadzorowaniem bądź wykonawstwem urządzeń oczyszczania 

ścieków o przepustowości min. 3.000 m3/d.  

 
 

UWAGA !! Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk. 
 
Przez warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się warunki kontraktowe FIDIC 
lub warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa 
lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-
KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska). 
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z 
późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), a także  
w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1725). 
Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim.  
W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji 
potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. 
Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowiązany jest 
zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach 
kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich prac ujętych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie  
i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania 
kontraktu, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami należy zapewnić m.in. 
geologa, geodetę, specjalistę ds. materiałów. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać 
uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór 
personelu dodatkowego. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując 
spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania osobami 
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zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale 
technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, wymaga się ̨
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmioty te będą ̨ brały udział  
w realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia o których mowa  
w punkcie 11.1 a) IDW. 

 
11.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę na 
kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

b) Informacji o minimalnym rocznym obrocie z ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert nie mniejszym niż 900 000,00 zł, w tym minimalny roczny obrót w obszarze 
objętym zamówieniem 500 000,00zł 
 

11.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy o braku podstaw do 
wykluczenia wg. załącznika nr 3 IDW. 
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12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
12.1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć: 
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Oświadczenia 
własnego wykonawcy sporządzonego zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli 
umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie 
uzyskać w szczególności 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 ( tekst jedn. Dz.U. z 
2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to w Oświadczeniu własnym 
wykonawcy. 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii.  

d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. 14. 
e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest 

złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
o którym mowa w pkt. 12.1 a) SIWZ powyżej (Oświadczenie własne wykonawcy) składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw wykluczenia. 

g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a) ust. 3 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące tych podmiotów, w 
formie Oświadczenia własnego wykonawcy.  

h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie Oświadczenie własne wykonawcy wskazując części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to 
wiadome, podać firmy podwykonawców.  

 
12.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji dotyczących:  
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- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia,  
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.  
12.2.1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z  

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

12.2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o 
przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 
Wykonawców. 

 
12.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

 
12.3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a). Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin 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 (wykaz ma potwierdzać 
spełnianie warunku wskazanego w pkt. 11.2.1. SIWZ)  
b). Dowodów potwierdzających, czy usługi opisane w pkt. 11.2.1. SIWZ zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku usług o charakterze 
ciągłym lub okresowym są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej nie 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
c). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. 11.2.2. SIWZ)  

c) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w 
pkt. 10.3.  SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu wskazanego w pkt. 11.3.) 

d) Dokumentu potwierdzającego minimalny roczny obrót z ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, wynoszącym nie mniej niż 900 000,00 zł, w tym 
minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem 500 000,00zł 

 
12.3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
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a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy; 

 
 
Uwaga! 
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. 12.3.2 SIWZ. 
 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić 
dokumenty wskazane w pkt. 12.3.2 SIWZ. 
 
Uwaga! 
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Oświadczeniu własnym wykonawcy 
odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów 
wskazanych w pkt.  12.3.1. oraz 12.3.2. lit. d) powyżej Zamawiający może odstąpić od żądania 
tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia są odpowiednie 
informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio podmioty, na których zdolnościach 
lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w Oświadczeniu 
własnym wykonawcy. 
 
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania. 
 
Uwaga! 
 

12.3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a) pkt 12.3.2 lit. a) oraz 11.3.2 lit. b) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy; 
b) pkt 11.3.2 lit. c) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
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w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że  nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

12.3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.3.3 lit. a) i b) powyżej powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt. 12.3.3 lit. a) oraz b) powyżej, 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. Postanowienie pkt. 12.3.4 powyżej stosuje się. 
 

12.3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt. 12.3.2. lit. a) oraz lit. b)  powyżej, składa dokument, o którym mowa  
w pkt. 12.3.3. lit. a) powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. 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. Postanowienie pkt. 12.3.4 powyżej stosuje się. 
 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 
13.1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ), 
b) dowód wniesienia wadium, 
c) Oświadczenie własne wykonawcy potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt 12.1 a) SIWZ), 
d) wskazanie w ofercie zakresu robót, które wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy, 
e) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, 
f) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument 

stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. 

13.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się  
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą 
one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty 
Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ 
zostaną odrzucone. 
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W przypadku, gdy z sytuacji Wykonawcy wynika, że nie jest konieczne wypełnienie 
któregoś z załączników wpisuje on na jego formularzu „nie dotyczy". 

13.3. Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim na formacie A4. 
13.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski. 
13.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
13.6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego/ych 

przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 
a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez upoważnione(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy 
lub osoby wymienione w pkt.c), 

b) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 

c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

13.7. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 

13.8. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
złożonej oferty 

13.9. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była 
parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami. 

13.10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający jej dekompletację. 

13.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. 
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

13.12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie  zamówienia. W takim przypadku ich 
oferta musi spełniać następujące wymagania: 
13.12.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy  

z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie  musi oddzielnie złożyć 
dokumenty określone w pkt. 12.2 SIWZ, 

13.12.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, 

13.12.3. Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę"; w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum, 

13.12.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 13.12, została wybrana, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

13.13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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13.  Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym. 

13.1.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, w języku polskim. Każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej uważa się za wniesione 
w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 
treścią. 

13.1.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Andrzej Kmicic faks: (82) 576 68 30 

 
14.  Wadium 

14.1. Każda oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości:  
13 500,00  zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych). 

14.2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

14.4. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
e) Nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

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

f) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
g) kwotę gwarancji/poręczenia, 
h) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
i) oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do 

bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w pkt 14.16. 
IDW, 

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

14.5. Zamawiający dopuszcza, w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, możliwość wniesienia wadium w częściach.  
Z zastrzeżeniem, iż wadium wniesione we wskazany wyżej sposób opiewać musi na 100% 
wymaganej kwoty.  

14.6. W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 14.3 ppkt 2–4 IDW 
winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców 
tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz  
z podaniem ich nazw i siedzib. 

14.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o których 
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mowa w punkcie 13.12.2 IDW.  
14.8. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 
Nr rachunku: 33 8200 0008 2001 0000 0387 0002 
Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty. 

14.9. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można  
w oryginale dołączyć do oryginału oferty. 

14.10. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. 

14.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
14.12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą; 
14.13. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed 

upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej 
wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 14.3. IDW. 

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

14.15. Zwrot wadium 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 
a) upłynął termin związania ofertą; 
b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
b) który został wykluczony z postępowania; 
c) którego oferta została odrzucona 

14.16. Zatrzymanie wadium 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
15.  Termin związania ofertą. 
Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 30 dni. 
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w powyższym akapicie, nie powoduje utraty wadium. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
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oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
16.  Opakowanie i oznakowanie ofert. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: 
 
 

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM: 
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”- 

nie otwierać przed dniem 08.12.2016 r. godz. 11.00. 
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 
 
17.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
17.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia 08.12.2016r.  

godz.11.00. 
17.2. Oferty złożone po terminie, będą zwrócone niezwłocznie. 
17.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

17.4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie 
ofert z dopiskiem „ZMIANA". 

17.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składnia ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 
z napisem na kopercie „WYCOFANE". 

17.6. Koperty oznakowane „WYCOFANE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu 
poprawności postępowania w zakresie wycofania ofert, oferty wycofane nie będą 
odczytywane. 

17.7. Koperty oznakowane „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

17.8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.12.2016r. o godz. 11.15 w Siedzibie 
Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie ul. 
Piekarskiego 3, „sala konferencyjna” 

18.   Opis sposobu obliczenia ceny. 
18.1. Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana jako wynagrodzenie o charakterze 

ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem możliwości 
dokonywania zmian zgodnie z zapisami pkt 24 IDW. 

18.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

18.3. Cenę oferty należy wyliczyć na formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający 
poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. Tak ustalona cena będzie stanowiła 
wynagrodzenie ryczałtowe w zawieranej umowie. 

18.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
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niniejszej SIWZ. 
18.5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

18.6. Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich. 
 

19.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
Prowadzone będą w złotych polskich. 
 

20. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert 
20.1. Wstęp 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu (o których mowa w paragrafie 12 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 
Krasnymstawie), szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
oraz przygotują i złożą w przewidzianym terminie ważne oferty.  
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty 
nie będą podlegać dalszej ocenie. 
Oferty wykonawców niepodlegających wykluczeniu i nieodrzucone przez Zamawiającego zostaną 
ocenione zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i jej załącznikach, przy zastosowaniu kryteriów, 
wskazanych w SIWZ oraz w sposób opisany poniżej.  
 

I. Ocena całościowa ofert 
Ocena ofert ma na celu wybranie przez Zamawiającego najkorzystniejszej dla niego oferty. 
Całościowa Ocena Oferty będzie obejmować 3 oceny składowe: 
1. Ocenę ceny oferty - Pc 
2. Ocenę doświadczenia - Pd 
3. Ocenę kryterium społecznego - Ps 
Dla każdej z ocen składowych Wykonawca może uzyskać maksymalnie: 

 Ad 1. Cena – 60 punktów.  

 Ad 2. Doświadczenie – 25 punktów. 

 Ad 3. Kryterium Społeczne – 15 punktów. 
Ocena całościowa zostanie dokonana na podstawie ocen składowych opisanych powyżej, za którą 
łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy użyciu odpowiednich wag 
procentowych. Poszczególnym ocenom składowym przypisano poniższe wagi procentowe: 

 Ad 1. Waga dla oceny ceny oferty – 60% 

 Ad 2. Waga dla oceny doświadczenia – 25% 

 Ad 3. Waga dla oceny kryterium społeczne – 15% 
 

 
 

II. Ocena Ceny oferty 
Podana w ofercie cena musi zgodnie z zapisami SIWZ, uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ i jej 
załączników oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
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zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca niepodlegający odrzuceniu, którego oferta nie została odrzucona i oferujący najniższą 
cenę, uzyska maksymalną liczbę 60 punktów przewidzianą na tę część oceny ofert. Pozostali 
Wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie, w odniesieniu do najtańszej złożonej oferty, zgodnie  
z poniższym wzorem, przy czym wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku1: 

najniższa  oferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert  

C= -----------------------------------------------------------------------  X 60 pkt 

                                                                                 cena oferowana brutto badanej oferty  
 

 
III. Ocena kryterium doświadczenia 

Za kryterium Doświadczenie można uzyskać max 25 pkt., w tym: 

 Zrealizowanie: 

 jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków 
Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) zadania/kontraktu 
inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej – inwestycja liniowa, o wartości robót nie mniejszej niż  10 000 000,00 zł 
netto oraz jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według 
Warunków Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) 
zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z 
zakresu przebudowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków, o wartości robót nie 
mniejszej niż  5 000 000,00 zł nett– 5 pkt. 

 dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków 
Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) zadania/kontraktu 
inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej – inwestycja liniowa, o wartości robót nie mniejszej niż  10 000 000,00 zł 
netto oraz dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według 
Warunków Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) 
zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z 
zakresu przebudowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków, o wartości robót nie 
mniejszej niż  5 000 000,00 zł nett– 15 pkt. 

 trzech lub więcej usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według 
Warunków Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) 
zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z 
zakresu gospodarki wodno-ściekowej – inwestycja liniowa, o wartości robót nie mniejszej niż  
10 000 000,00 zł netto oraz trzech lub więcej usług polegających na pełnieniu funkcji 
Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego 
dla ukończonego(*) zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót 
budowlanych z zakresu przebudowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków, o 
wartości robót nie mniejszej niż  5 000 000,00 zł netto– 25 pkt. 

 
IV. Ocena kryterium społecznego 

                                                 
1  Dokładność zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku oznacza, że wynik jest zaokrąglany zgodnie z regułami zaokrąglania, tzn. 

cyfra 5 i wyższa na trzecim miejscu po przecinku powoduje zaokrąglenie w górę. Cyfry na czwartym miejscu po przecinku nie są brane pod 
uwagę 
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 Za kryterium społeczne można uzyskać max 15 pkt 
Za zatrudnienie na czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze co 
najmniej 0,5 etatu członków zespołu Inżyniera Kontraktu punkty przyznane zostaną osobno dla 
każdej z kategorii członków zespołu w następujący sposób: 

 Za zatrudnienie Inżyniera Kontraktu – 5 pkt. 

 Za zatrudnienie Specjalisty ds. finansów i rozliczeń oraz zarzadzania ryzykiem – 5 pkt. 

 Za zatrudnienie Inspektora Nadzoru- Specjalisty ds. sanitarnych – 5 pkt. 
 

 
1. Wyliczenie Oceny całościowej oferty 

Ocena całościowa ofert, które nie podlegają odrzuceniu przez zamawiającego zostanie 
dokonana zgodnie ze sposobem opisanym w punkcie I1 niniejszego załącznika z uwzględnieniem 
przyjętych wag dla oceny Ceny, doświadczenia oraz kryterium społecznego oferty  
Ostateczna ilość punktów (Po) w ramach oceny całościowej, przyznanych ofercie każdego z 
wykonawców, obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku): 

Po =Pc + Pd + Ps 
2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

 
21.  Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. 
21.1. Ogłoszenia wyników, tryb zawarcia umowy. 
21.2. Ogłoszenie wyników przetargu. 

Wynik przetargu zostanie ogłoszony niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w siedzibie 
Zamawiającego przez publikację na stronie internetowej. Jednocześnie wszyscy 
Wykonawcy zostaną powiadomieni o jego wyniku niezwłocznie po ogłoszeniu wyników 
przetargu na stronie internetowej Zamawiającego. 

21.3. Powiadomienie Wykonawcy o wygraniu przetargu. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem 
akceptującym o decyzji Zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie 
po rozstrzygnięciu przetargu. 

21.4. Zawarcie umowy. 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą  
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i określonych niniejszej 
specyfikacji. W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany Wykonawca 
podpisze umowę (wg warunków podanych w punkcie 22 niniejszej specyfikacji), pod 
rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego. 
 

22.  Wykluczenie Wykonawcy 
22.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści paragrafu 12 art. 2 Regulaminu, 
22.2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  

z postępowania o udzielenie zamówienia, 
22.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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23.  Odrzucenie oferty 
23.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w paragrafie 30 Regulaminu. 
23.2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty. 
 

24.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego. 
24.1. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 

przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 
24.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
24.3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
24.4. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 
24.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą, 
zobowiązany będzie do: 
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny 

podanej w ofercie, 
b) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 
24.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

24.7. Niedostarczenie któregokolwiek  dokumentu, o którym mowa w pkt  24.5  IDW,  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia sektorowego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

24.8. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą. 

24.9. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w niniejszym SIWZ. 
 

25.  Zmiany w zakresie zawartej umowy. 
25.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. w następujących 
przypadkach: 

 Zmiana warunków oraz uzgodnień koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

 Zmiany korzystne dla Zamawiającego których konieczność wprowadzenia wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
powodujące m.in. obniżenie kosztów realizacji inwestycji/eksploatacji 
wybudowanego obiektu, zastosowanie nowszych technologii/rozwiązań itp. 

 Zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są 
konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji i/lub korzystne dla Zamawiającego itp; 
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 Zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 

 Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych 
działaniem osób trzecich; 

 Zmiana przewidzianego sposobu płatności, w przypadku pozyskania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych; 

 Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, w przypadku gdy 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego; 

 Zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub 
zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji 
finansujących; 

 Zmiana wykonania zamówienia w przypadku: 
a) zaistnienia siły wyższej; 
b) zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji 

finansujących jeżeli inwestycja posiada takie dofinansowanie lub się o nie ubiega); 
c) związane z zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego; 
d) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania 

przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy, niewybuchy, 
przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, poprzez zmianę terminu 
realizacji zamówienia; 

e) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 
podziemnymi, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji; 

f) j.w. w przypadku wystąpienia robót zamiennych; 
g) w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, poprzez 

zmianę terminu realizacji zamówienia; 
h) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych 

działaniem osób trzecich; 
i) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w przypadku uzyskania decyzji 
rozstrzygających Komisji Rozjemczej, zgodnie z Klauzulą 20 Warunków Kontraktu, 
i/lub zawarcia Ugody przed sądowej, o której mowa w art. 184 k.p.c. 
Wskazane w punktach 25.1 IDW przesłanki zmiany treści umowy stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy 
winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

25.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zapisów umowy, zmiany te zostaną  
przeprowadzone według następującej procedury: 

 Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu projekt zmiany umowy wraz  
z pisemnym uzasadnieniem uwzględniającym wymogi ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

 Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy; 

 Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron 
wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 Zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze 
Stron i akceptację przez drugą ze Stron. 
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26.  Unieważnienie postępowania 
26.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

26.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
26.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
26.1.3. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 
26.1.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

26.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie. 

 
27.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

27.1. Informacje ogólne 
Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu 
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli 
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń  
z tytułu gwarancji jakości. 

27.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny oferty. 
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
przed podpisaniem Umowy. 

27.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
27.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie: 
Nr rachunku: 33 8200 0008 2001 0000 0387 0002 z podaniem tytułu wpłaty: 
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZP/ZS/2/2016” 

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

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

27.3.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno 
spełniać  następujące wymagania:  
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 
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b. dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego, 

c. precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d. kwotę gwarancji, 
e. zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
f. określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 
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. 
27.3.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert. 

27.3.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 

Uwaga! Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż 
zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
27.3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

27.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie obowiązywało w wysokości 100% 
wymaganej kwoty do dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 
należycie wykonane, tj. wydania Świadectwa Przejęcia. 

27.3.2. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla ostatniego Zadania. 

27.3.3. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady. 
Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień 
z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od daty wydania ostatniego 
Świadectwa Przejęcia dla ostaniego Zadania. 

27.3.4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w innej formie 
niż pieniądz poprzez zwrot oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, pozostawiając w dokumentacji jego 
kopię.  

 
28.  Postanowienia końcowe. 

28.1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
załącznik nr 2 – Oświadczenie własne wykonawcy 


