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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Wodno -
Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. 3 Maja 40a

Miejscowość:  Maków Podhalański Kod pocztowy:  34-220 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 338773982

Osoba do kontaktów:  Kinga Maciejowska

E-mail:  jrp@ekoskawa.pl Faks:  +48 338773982

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ekoskawa.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Polska, województwo małopolskie, powiat suski, gmina Maków Podhalanski, miejscowość Białka

Kod NUTS:  PL216

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____
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II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Białka. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w
miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”.
2. Zakres Robót dla przedmiotowego zamówienia obejmuje:
W ramach kanalizacji sanitarnej w Białce zaprojektowano kolektor główny, który będzie przebiegał przez całą
miejscowość, aż do granicy z gminą Zawoja oraz włączoną do niego rozdzielczą sieć kanalizacyjną na terenie
Białki.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:
1) Budowę kolektora głównego wzdłuż torów PKP oraz w pasie drogi wojewódzkiej wraz
z pompownią główną (PG) i rurociągiem tłocznym pod rzeką Skawą,
2) Budowę kanałów sanitarnych w drogach gminnych oraz częściowo przez tereny
prywatne w rejonie objętym inwestycją z 4 przepompowniami lokalnymi,
3) Wykonanie sięgaczy do posesji.
Zgodnie z warunkami Inwestora kolektor główny, poza ściekami z miejscowości Białka, ma za zadanie
odprowadzić ścieki z pozostałych miejscowości gminy Maków Podhalański (Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec)
oraz z gminy Zawoja.
Układ sieci kanalizacyjnej w Białce przedstawiono na schemacie w Dokumentacji Technicznej.
Łączna długość kanalizacji wynosi:
- kanały grawitacyjne główne i sieć rozdzielcza (w tym sięgacze) ok. L= 33 500,0 mb
- przewody tłoczne ok. L = 1 085,0 mb
- pompownia ścieków - 5 szt.
Średnie zagłębienie wynosi ok. 2,70 m i waha się od 1,40 do 4,00 m ppt. (miejscowo do 5,20 m ppt); spadki
dostosowano do konfiguracji terenu.
Kanalizację sanitarną wykonać:
A) kolektor główny z rur kamionkowych kielichowych o średnicach Dn 300- 400mm, za
wyjątkiem odcinka kolektora pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego, który przyjęto
z rur GRP o zwiększonej średnicy - Dn 700mm.
B) sieć rozdzielczą z rur kamionkowych kielichowych 200 mm, na dopływach do lokalnych pompowni ścieków,
w celu uzyskania pojemności retencyjnej na niezbędnej długości zwiększono średnice kanałów do Dn 300 ÷ 400
mm z kamionki kielichowej.
C) sięgacze do posesji z rur PVC Dz160 mm ze ścianką litą.
D) rurociągi tłoczne z pompowni - rury PE do kanalizacji ciśnieniowej SDR11 TS o średnicy:
• Dz 225 mm - dla pompowni głównej
• Dz 90 mm – dla wszystkich pompowni lokalnych
E) sięgacze do posesji z rur kamionkowych przeciskowych Dn 150mm (dla przejść bezwykopowych).
F) sieci rozdzielcze z rur kamionkowych przeciskowych Dn 200mm (dla przejść bezwykopowych).
Sieć kanalizacyjną uzbroić w studzienki:
• betonowe fi 600 – 2000 mm z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki,
• z tworzyw sztucznych fi 425 mm z rurą wznoszącą karbowaną,
• żywic poliestrowych fi 1400 mm (jako komplet ze zbiornikiem retencyjnym).
Rozstaw studzienek na odcinkach prostych trasy kanałów grawitacyjnych co 50,0 ÷ 70,0m. Mniejsze odległości
pomiędzy studzienkami w miejscach zmiany kierunku kanału, zmiany spadku przewodu oraz w miejscach
połączenia kanałów.
Studnie fi 600 – 1200 zaprojektowana na kanałach głównych i bocznych jako załomowe, połączeniowe i
przelotowe. Studzienki na sięgaczach zaprojektowano o średnicy fi 425mm.
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Studnie na przewodach tłocznych wykonać jako betonowe, z kręgów łączonych na uszczelki, o średnicy fi 1000
– 1500 mm w zależności od rodzaju i wielkości zabudowanej armatury (zasuwy odcinające, szybkozłączki, itp.).
Szczegółowy opis zakresu zadań inwestycyjnych wymienionych powyżej zawiera Tom III SIWZ Opis Przedmiotu
Zamówienia, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktu na budowę dla
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”, drugie wydanie angielsko-polskie
2000 rok, przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS ISBN: 83-86810-14-9 (czerwona
książka), na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał
angielski: Conditions of Contract for Construction (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC),
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland (czerwona książka) – ISBN 2-88432-022-9.
4. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inżynier, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z
projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót dodatkowych i
zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.
5. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy,
sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy z wszelkimi uwarunkowaniami,
dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia, a także zebrania informacji niezbędnych do przygotowania
oferty. Zaniechanie dopełnienia obowiązku zapoznania się z terenem nie może spowodować roszczeń
Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej
przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy
poniesie Wykonawca.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45232410  
Dodatkowe przedmioty 45232423  
 45233142  
 45111200  
 45311200  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Budowa 34,6 km sieci kanalizacji sanitarnej
Dostawa i montaż 5 szt pompowni ścieków
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(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  18   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 500.000,00 PLN (słownie:
pięćset tysięcy PLN.)
2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
c) kwotę gwarancji/poręczenia;
d) termin ważności gwarancji/poręczenia;
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
h) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
i) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres
związania Ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański
Nr rachunku: 63 8799 0001 0019 0103 0498 0011
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Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania.
Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kopię gwarancji/poręczenia wniesionych/złożonych
jako wadium, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny
od oferty dokument) w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, w Biurze
Jednostki Realizującej Projekt, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z
wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem
składania ofert.
4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postepowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania
ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.
5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 26

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN.
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański
Nr rachunku: 63 8799 0001 0019 0103 0498 0011
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib;
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu;
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem;
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia;
e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego;
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawa Pzp.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z treścią Tomu II SIWZ).
2) Zamawiający zwróci 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 15. dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr POIS POIS.01.01.00-00-011/12 pn.: „System kanalizacyjny
dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański” – priorytet I –
Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15
tys. RLM, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w poszczególnych podpunktach pkt. 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego
kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu przekazania ogłoszenia o
zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu
wszelkich innych danych finansowych.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt. 10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 11.1.
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące
postanowienia:
1) Wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww.
zamówienia (lider Konsorcjum),
4) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego
minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,
6) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum
7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia,
8) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z
Wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawa
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepis art. 26 ust. 3 i 4
Pzp stosuje się. (oświadczenie/informacja zawarte we wzorze Formularza oferty, załącznik Nr 1 do IDW).
3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3)), złożyli odrębne oferty w tym
samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia,
czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania
w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
6. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz
Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 10.7. IDW (art. 26 ust. 2d ustawa Pzp).
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
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administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej
a. w pkt 1.2)-4) i 1.6), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b. w pkt. 1.5) i 1.7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.a.a) i 8.a.c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.a.b) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 4. stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są:
a) osiągnąć w każdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży,
w kwocie co najmniej 20.000.000,00 PLN;
b) przedstawić informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej,
że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 10.000.000,00
PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
c) posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
10.000.000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, określonych w pkt. 9 IDW
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
1) rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią odpowiednio o
badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
rachunku zysków i strat innych dokumentów
określających przychody netto ze sprzedaży w
kwocie co najmniej 20.000.000,00 PLN, za okres nie
dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
przez Wykonawców składających Ofertę wspólną
wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez tego/
tych Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/
spełniają ten warunek).
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, 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.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia – nie spełnia”. Z treści złożonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
postawione warunki i opis sposobu dokonania
oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na
termin składania ofert. W przypadku nie wykazania
przez Wykonawców spełniania warunków udziału w
niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z
postepowania na podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2) informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co
najmniej 10.000.000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia
tego warunku przez Wykonawców składających Ofertę
wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów
przez tego/tych Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy
spełnia/spełniają ten warunek),
3) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 10.000.000,00 PLN.
Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawa Pzp, Zamawiający w celu
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda w przypadku
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp – dokumentów wymienionych w pkt 1.8)-10) IDW,
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1. Warunki udziału - o udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są udokumentować
doświadczenie z wykonania:
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
co najmniej jedną robotę budowlaną w zakres, której
wchodziła budowa kanalizacji sanitarnej o długości
min. 10 000 mb, w tym budowa kanalizacji sanitarnej
tłocznej o długości, co najmniej 1000 mb, co najmniej
3 szt. pompowni ścieków o wydajności min. 3,5 l/s
każda, co najmniej jednego przewiertu pod torami
kolejowymi, co najmniej jednego przewiertu poda
rzeką i odtworzenie nawierzchni asfaltowych, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN,
b) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, określonych w pkt. 9 IDW
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie
złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego
z Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie
w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki
samodzielnie),
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania, spełniające
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prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
co najmniej jedną robotę budowlaną w zakres, której
wchodziła budowa kanalizacji sanitarnej o długości min.
20 000 mb z rur kamionkowych o średnicy 200 – 300
mm,
z czego co najmniej 500 mb metodą przewiertu
sterowanego, i odtworzenie nawierzchni asfaltowych
o powierzchni co najmniej 8000 m2, o łącznej wartości
nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN,
c) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
co najmniej jedną robotę budowlaną w zakres, której
wchodziła budowa kanalizacji sanitarnej z rur GRP o
średnicy, co najmniej 700 mm, o łącznej wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 PLN
2) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są:
a) złożyć oświadczenie na temat wielkości średniego
rocznego zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, w liczbie co najmniej 10
pracowników,
b) złożyć oświadczenie na temat liczebności personelu
kierowniczego u wykonawcy robót budowalnych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, w ilości co najmniej 2 osób,
c) wykazać osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
1)) Kierownik Budowy, pełniący jednocześnie funkcję
Przedstawiciela Wykonawcy
▪ Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
▪ Doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy kanalizacji sanitarnej, w
tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnego z zakresu gospodarki ściekowej o
wartości robót, nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN

warunki określone w pkt 9.1.1)a)-c) IDW, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW
oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych
robót, określających, że roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich
łączne doświadczenie),
3) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego
zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w liczbie
co najmniej 10 pracowników, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie),
4) oświadczenie na temat liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, w ilości co najmniej 2 osób, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie),
5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu niniejszego zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wymienione w pkt. 9.1.2)c)1))-5)), sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
IDW, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr
7a do IDW,
6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7b do IDW, jeżeli w wykazie Wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz
łączne kwalifikacje i doświadczenie);
7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW.
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- co najmniej 1 rok doświadczenie w pracy na
stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy w ramach
Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC lub
rownowaznych na roboty budowalne z zakresu
gospodarki ściekowej o wartości robót, nie mniejszej niż
25 000 000,00 PLN.
2)) Kierownik Robót Drogowych
▪ Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych,
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa;
▪ Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót drogowych.
3)) Kierownik robót Konstrukcyjno – budowalnych
▪ Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowalnej lub uprawnienia równoważne
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
▪ Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-
budowalnych.
4)) Kierownik robót elektrycznych
▪ Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
▪ Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót elektrycznych.
5)) Specjalista ds. rozliczeń
▪ Kwalifikacje i umiejętności: znajomość Warunków
Kontraktowych FIDIC lub równoważnych
▪ Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalisty
ds. rozliczeń przy wykonywaniu raportów z postępu
robót budowalnych w tym, kart obmiarowych, ksiąg
obmiarów, rozliczeń wykonawcy zakończonej
inwestycji budowalnej z zakresu gospodarki ściekowej
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
lub równoważne o wartości robót nie mniejszej niż 15
000 000,00 PLN
d) złożyć oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawa Pzp, Zamawiający w celu
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
i. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
iii. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
iv. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
3. Dowodami, o których mowa w pkt 10.1.2) IDW są:
a. Poświadczenie;
b. Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a,
c. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt
a. powyżej, Wykonawca może złożyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie robót budowalnych
zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1 ust 1 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817)
4. W przypadku gdy Zamawiający jest pomiotem,
na rzecz którego roboty budowalne wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 10.1.2) IDW, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 3
powyżej.
5. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz
lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt
10.1.2) IDW oraz w pkt 10.2. IDW, budzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowalne były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.
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Jeżeli wskazane w pkt 1.2)c) osoby nie posiadają
biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza
na czas obowiązywania Umowy.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez
wskazane osoby w pkt 1.2)c), które będą wykonywać
niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta
spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych
funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w Prawie
Budowlanym.
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia
zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, 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.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Z treści złożonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
postawione warunki i opis sposobu dokonania
oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na
termin składania ofert. W przypadku nie wykazania
przez Wykonawców spełniania warunków udziału w
niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z
postepowania na podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ES.JRP.ZP.1.B.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  08/10/2013  Godzina:  09:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  600.00    Waluta:  EUR

Warunki i sposób płatności: 

Gotóką w kasie Zamawiającego lub na podstawie wniosku o SIWZ wraz z kopią przelewu za SIWZ. SIWZ
dostępna bezpłatnie na stronie Zamawiającego www.projekt.ekoskawa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  08/10/2013  Godzina:  09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
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_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 08/10/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina09:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. 34-220 Maków
Podhalański, ul. 3 Maja 40a
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr POIS POIS.01.01.00-00-011/12 pn.: „System kanalizacyjny
dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański” – priorytet I –
Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15
tys. RLM, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawa Pzp.
Udzielenie zamówienia może być przykładowo podyktowane pilną koniecznością skanalizowania obszarów,
wykonania sieci lub przyłączy lub innych prac uprzednio nie przewidzianych, a których wykonanie może
wynikać ze względów technologicznych, formalnych, finansowych, społecznych lub innych uzasadniających ich
wykonanie.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni od
przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie wcześniejszym, niż
termin wskazany w pkt. 1, w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach
określonych we wzorze Umowy, zawartym w Tomie II SIWZ.
4. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie kontraktu:
-Ubezpieczenie robót budowlano – montażowych w związku z realizacją kontraktu niniejszego zamówienia na
kwotę równą wartości realizowanego Kontraktu.
-Ubezpieczenie OC dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 1.000.000,00 PLN na zdarzenie, bez
ograniczenia liczby zdarzeń.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by
obejmowały cały okres realizacji umowy.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia,
których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w
pkt 11.5 IDW.
6. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu
podpisania umowy:
a. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
b. Kopię uprawnień budowalnych i zaświadczeń o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie
z wymaganiami IDW dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
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7. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
37. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Informacje ogólne.
1) Zasady postępowania Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące odwołania określono w Dziale VI - Środki
ochrony prawnej w art. 179 – 198g. ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Środkami ochrony prawnej są:
a. wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp;
b. odwołanie;
c. skarga do sądu.
2. Informacja o nieprawidłowościach.
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Odwołanie.
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1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.
4. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2) Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
28/08/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-116526
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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