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Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

Ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

(po modyfikacji z dnia 12.02.2020r) 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień 

sektorowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 

t.j. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)   

Ustalona wartość zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp                                          

dla robót budowlanych 

 

Kontrakt nr 62 pn.: „Modernizacja obiektów i instalacji technologicznych na Ujęciach Wody wraz z 

wykonaniem instalacji fotowoltaicznej   na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu  

Sp. z o.o.” 

 

Projekt Funduszu Spójności: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Radom – III etap” 

Nr: POIS.02.03.00-00-0073/17 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 

obiektów i instalacji technologicznych na wybranych Ujęciach Wody wraz z wykonaniem instalacji 

fotowoltaicznej na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu.  

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 

1. budowę, modernizację, przebudowę i rozbiórkę obiektów kubaturowych i obudów studni głębinowych 

wraz z modernizacją i przebudową dróg wewnętrznych oraz wymianą ogrodzeń na terenie Ujęcia Wody 

Malczew; 

2. modernizację, przebudowę i rozbiórkę obiektów kubaturowych i obudów studni głębinowych wraz                   

z wymianą sieci ciepłowniczej i ogrodzeń na terenie Ujęcia Wody Sławno; 

3. modernizację i przebudowę obiektów kubaturowych, dróg i obudów studni głębinowych wraz                               

z wymianą ogrodzenia od strony północnej na terenie Ujęcia Wody Obozisko; 

4. wymianę instalacji technologicznych wraz z wykonaniem dwóch obudów studni głębinowych na Uję-ciu 

Wody Potkanów oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warsztatowej; 

5. modernizację i przebudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody i obudowy studni głębinowej wraz                            

z modernizacją i przebudową dróg wewnętrznych oraz wymianą ogrodzenia na terenie Ujęcia Wody 

Halinów; 

6. modernizację i przebudowę obiektów kubaturowych i dróg wraz z wymianą ogrodzenia na terenie Ujęcia 

Wody Lesiów; 

7. modernizację i przebudowę placu manewrowego na terenie bazy przy ul. Wodnej; 

8. przebudowę dachu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach Wodociągów 

Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. 
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W/w zakres robót projektowych i budowlano – montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami 

kontraktowymi FIDIC – żółta  książka1.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III i IV niniejszej SIWZ.  

 

Wspólny Słownik Zamówień : CPV 

 

  
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233140-2 Roboty drogowe 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323200-0 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót 

budowlanych 

 

  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: 

 

https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,13475,fbf76dfc000a67cab7dc95b88f37475b.html  

 

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

                                           
1 Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, SIDIR 2008 z erratą, 4. wydanie 

angielsko - polskie niezmienione (tłumaczenie 1. wydania z 1999r.), nazywane dalej FIDIC – żółta książka. 

https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,13475,fbf76dfc000a67cab7dc95b88f37475b.html
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Ofertę należy złożyć w języku polskim 

Termin realizacji:  

 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia.  

Wskazany termin obejmuje: 

1. czas na rozpoczęcie Robót, tj. 1 miesiąc licząc od daty udzielenia zamówienia, 

2. czas na Wykonanie, tj. 23 miesiące licząc od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót, łącznie z uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane) lub skutecznym 
złożeniem zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z prawem, 

3. okres zgłaszania wad, tj. 12 miesięcy licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót 

 

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:  

1) mgr  Bartlomiej Gauze, e-mail: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl,   tel/fax (48) 38-31-508 

 

Oferty należy składać  za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego. 

 

https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,13475,fbf76dfc000a67cab7dc95b88f37475b.html 

 

  

Termin składania ofert upływa dnia: 

2020-02-27 o godz. 8:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 

2020-02-27- o godz. 8:30 

w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna  

1. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu  

  

1a. Przesłanki Wykluczenia  

 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1: 

a) pkt. 12,  

b) pkt. 13 lit. a – c,  

c) pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione   

w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit. a – c, oraz 

d) pkt. 15 – 23 u.p.z.p. 

 

2) Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 

 

mailto:bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,13475,fbf76dfc000a67cab7dc95b88f37475b.html
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a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844); 

 

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

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania 

 

4)  Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

5)  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 u.p.z.p. 

6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a – c i pkt. 14, jeżeli 

osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt. 

13 lit. a – c, oraz pkt. 16 – 20 u.p.z.p. lub pkt. 1a 2)a)-c) niniejszego ogłoszenia, może przedstawić 

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

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Regulacji,  o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

7)  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 

1a.6)  

 

1b.  Warunki udziału w postępowaniu   

 

1.  w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b u.p.z.p. Zamawiający wymaga, aby  

Wykonawcy  spełniali warunki dotyczące:  

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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b) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) obowiązany jest wykazać, że: 

 

((a) wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej 
która uzyskała pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dla robót nie wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę dla zadania obejmującego budowę/rozbudowę/modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody o wartości zaprojektowanych robót wynoszącej co najmniej 4 mln PLN bez 
VAT, obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, 
elektryczne i AKPiA, i 

 (b)    wykonał co najmniej jedną lub dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budo-
wa i/lub rozbudowa i/lub modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody o łącznej wartości 
co najmniej 8 mln PLN bez VAT obejmującej roboty konstrukcyjno – budowlane, 
technologiczne, sanitarne, elektryczne i AKPiA,  

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku także w przypadku gdy Wykonawca  zrealizuje 
wymogi  postawione w punkcie (a) i (b) w jednym zadaniu jako wykonane w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

2.  Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej (dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym) obowiązany jest wykazać, że: 

      (a)  wielkość średniorocznego zatrudnienia u Wykonawcy (średnia w skali roku), wynosiła co 

najmniej 50 osób. 

       Za „zatrudnienie” Zamawiający uzna wszystkie dopuszczalne formy zatrudnienia, w szczególności na 

umowę o pracę, umowę zlecenia czy umowę o dzieło. 

3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany jest  

wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić następujące 

funkcje: 

(a) Przedstawiciel Wykonawcy – odpowiedzialny za zagadnienia kontraktowe. Niniejsza osoba 
ma posiadać następujące kwalifikacje: 

-   wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne lub menadżerskie; 

-   co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu stanowiska kierowniczego jako 
Przedstawiciel Wykonawcy/ Kierownik Projektu/ Kierownik Budowy w tym dla co najmniej 
dwóch robót z zakresu budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji obiektów Stacji 
Uzdatniania Wody obejmujących roboty konstrukcyjno – budowlane, technolo-giczne, 
elektryczne i AKPiA o łącznej wartości co najmniej 8 mln PLN bez VAT.  

(b) Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia 
realizacyjne i techniczne. Niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnych obowiązujących 
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przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie kanalizacji sanitarnych i sieci 
wodociągowych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), 

  lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); 

-   co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, 
inspektor nadzoru) na budowie; w tym przy realizacji co najmniej jednej lub dwóch robót z 
zakresu budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji obiektów stacji uzdatniania wody 
obejmującej roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, elektryczne i AKPiA o 
łącznej wartości co najmniej 4 mln PLN bez VAT. 

(c)  Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – 
odpowiedzialny za prowadzenie robót konstrukcyjno – budowlanych. Niniejsza osoba ma 
posiadać następujące kwalifikacje: 

-    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno – 
budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

-   co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, 
inspektor nadzoru) na budowie; w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty z zakresu 
budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji obiektów stacji uzdatniania wody o wartości 
co najmniej 2 mln PLN bez VAT. 

(d)   Kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za 
prowadzenie robót elektrycznych. Niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

-    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instala-
cyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów; 

 -    co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadcze-nie 
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie w 
zakresie robót elektrycznych w tym: przy co najmniej jednej robocie której przedmiotem 
była budowa i/lub rozbudowa i/lub modernizacja obiektów inżynierskich z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej o wartości robót elektrycznych i AKPiA co najmniej 2 mln 
PLN bez VAT. 

(e)  Specjalista w zakresie automatyki i AKPiA – niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje: 

-     średnie lub wyższe wykształcenie techniczne w specjalności automatyki; 

- co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe; 

-  co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu/nadzorowaniu budowy 



 

 

            
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
PRIORYTET II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

 

 7 

i/lub przebudowy i/lub modernizacji co najmniej jednej roboty z zakresu automatyki 
kontrolno – pomiarowej i automatyzacji, których przedmiotem była budo-wa i/lub 
przebudowa i/lub modernizacja obiektów inżynierskich z zakresu gospodarki wodno – 
ściekowej o wartości robót elektrycznych i AKPiA co najmniej 2 mln PLN bez VAT. 

(f)  Kierownik robót instalacyjno – sanitarnych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – 
odpowiedzialny za prowadzenie robót instalacyjno – sanitarnych. Niniejsza osoba ma 
posiadać następujące kwalifikacje: 

-    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do 
realizacji przedmiotu zamówienia); 

 -   co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, 
inspektor nadzoru) na budowie. 

(g)   Kierownik robót drogowych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za 
prowadzenie robót drogowych. Niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów; 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie 
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie. 

(h) Kierownik Zespołu Projektowego – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

 wyższe wykształcenie techniczne, 

 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie                       
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                          
i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub 
uprawnienia w zakresie specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci 
sanitarnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), lub 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
(wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); 

 co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym wykonanie w okresie ostatnich 5 lat 
projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dla robót nie 
wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla zadań obejmujących 
budowę/rozbudowę/modernizację Stacji Uzdatniania Wody o wartości robót co najmniej 
4 mln PLN bez VAT, obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno – budowlane, 
technologiczne, elektryczne i AKPiA.  
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Uwaga:  Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Zespołu Projektowego przez 
Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy pod warunkiem posiadania przez te 
osoby doświadczenia wymaganego od Kierownika Zespołu Projektowego.. 

 

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

 

i. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych 
(2017-2019) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, średnioroczne 
obroty netto w wysokości co najmniej 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów PLN, 0/100), 
liczone jako średnia arytmetyczna z okresu ostatnich trzech lat  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy za ten okres. 

(ii)   Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub 
zdolnością kredytową w wysokości minimum 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN, 
0/100   

Uwaga: 

         W przypadku gdy wartości danych finansowych będą wyrażone w walucie innej niż PLN podana kwota 

będzie przeliczana wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia 

ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu 

ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej 

tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia                                       

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

 

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego 

zamówienia. 

 

1c.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Do  oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (dokument w postaci elektronicznej, oryginał – pod 

rygorem nieważności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w niniejszej IDW. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 10a i b  IDW.  

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla 
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przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu 

prowadzonego postępowania na Platformie zakupowej Zamawiającego.   

https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,13475,fbf76dfc000a67cab7dc95b88f37475b.html 

 

 

Dokument znajduje się w miejscu zamieszczenia SIWZ – załącznik nr 3 do  IDW. 

3. Wykonawca, zamieszcza w Części II sekcja C JEDZ informację o tym, czy powołuje się na 

zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Jeżeli tak, zaleca się podanie nazw (firm) podmiotów na zasoby których powołuje się 

Wykonawca. 

Uwaga:  

(a) Zamawiający informuje, że instrukcja wypełnienia JEDZ przygotowana przez UZP znajduje się 

na stronie internetowej: www.uzp.gov.pl. Instrukcja ta zawarta jest w pliku Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamówienia-instrukcja.pdf 

(b)  Formularz tego druku znajduje się w pliku: ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ.doc 

 (c)  Jednocześnie informuje się Wykonawców, że istnieje możliwość przygotowania i wygenerowanie 

takiego druku w procedurach zamówień publicznych na stronie internetowej:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl 

 (d) Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-

do-wypelniania-jedzespd  

 (e)  Instrukcja i sposób pozyskania znajduje się na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

(f)  Forma złożenia wypełnionego JEDZ musi być zgodna z instrukcją opisaną w pkt. 15 

ust. 2 ppkt. 2)  IDW. 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 u.p.z.p. przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie 

przygotowuję  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do IDW. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,  oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień  w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany 

będzie  złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 

7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a 

https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,13475,fbf76dfc000a67cab7dc95b88f37475b.html
http://www.uzp.gov.pl/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,                            

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów  wymaganych 

przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. 

c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed terminem 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz                                

z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

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

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. 

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do  IDW. 

d) informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do  IDW. 

e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji                                     

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszej IDW. 

f) oświadczenie, że osoba(y) o której(ych) mowa w ppkt. e) posiada(ją) wymagane przez 

Zamawiającego uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Powyższe nastąpi wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5a do IDW.  

7.1.1 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 

były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu:  

a)  Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-

c, pkt. 14 w związku z pkt. 13 lit. a – c i pkt. 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

b) 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 na podstawie art. 24 ust. 5pkt. 1 u.p.z.p.; 

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne albo zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do  IDW; 

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 8 do  IDW. 

 

1d.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13 – 22 u.p.z.p.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane  do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienia 

zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 

który powołuje się Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymaganą przez 

Zamawiającego. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności:  
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1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

czynności dotyczą. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt. 1c7.2  (10c 5.2.  IDW.) 

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), 

o którym mowa w pkt. 1c1 (10c pkt. 1  IDW). 

Jeżeli nic innego nie będzie wynikało z oferty lub dokumentów do niej załączonych,                            

w przypadku Wykonawcy, który w Części II sekcja C Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia wskaże, że powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna, że załączony/ne do ofery 

jednolity/te dokument/ty nie dotyczące Wykonawcy/ców dotyczą podmiotów na zasoby których 

powołuje się Wykonawca.   

10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania, zamieszcza 

informację o podwykonawcach w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ),   o 

którym mowa w pkt. 1c1 ( 10c pkt. 1 IDW.)      

Wykonawca zamieszcza informacje dotyczące Podwykonawców w części II – D Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

1e. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWWIENIA 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają 

warunki udziału w postępowaniu w sposób określony powyżej. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). Pełnomocnictwa 

składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  notariusza. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać 

rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, 

parafowania dokumentów, itp. 

W/w pełnomocnictwo może zostać zastąpione umową o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, także w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez 

notariusza  

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani do 

zawarcia  umowy regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu. Umowa powinna zawierać 
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w swojej treści następujące postanowienia: 

1) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców tworzących konsorcjum; 

2) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w 

imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę). 

3) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy o wykonanie 

niniejszego zamówienia publicznego; 

4) określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz 

zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 

4. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 3 potraktowane będzie jako uchylanie się od podpisania umowy, o którym 

mowa w art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (JEDZ) o którym mowa w pkt. 1c1 (10c pkt. 1  IDW) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ)  w zakresie koniecznym do wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału (z uwzględnieniem treści IDW) – CZĘSCI I, II, III i VI formularza 

JEDZ. W CZĘŚCI IV formularza Zamawiający żąda wypełnienia jedynie sekcji α (Wykonawca nie jest 

zobowiązany do wypełnienia pozostałych sekcji CZĘŚCI IV). 

 Wykonawca nie wypełnia CZĘŚCI V formularza. 

 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 1c.3. (10c2 IDW)  składa każdy 

z Wykonawców. 

1. Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126                                   

w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii                         

z dnia 16 października 2018 r. poz. 1993 zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. poz. 1126:  

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.:  

a) 1c7.2. lit.a) 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; 

b) 1c7.2. lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

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

2) dokumenty, o których mowa w ust. 1) pkt a) i pkt. b), powinny być wystawione nie  wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) 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 

powyżej  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt. 6.1.2) stosuje się odpowiednio. 

4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,  Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 u.p.z.p. wymagane zapisami  IDW i 

niniejszego ogłoszenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się                                                             

o udzielenie zamówienia albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 u.p.z.p. wymaganych zapisami niniejszej 

IDW wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 

przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg zasady: „spełnia – nie spełnia”. 

Wadium: Wykonawcy zobligowani są do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 zł 

(słownie sto tysięcy zł) 

Kryteria oceny ofert: - najniższa cena 90 %,  Okres Rękojmi  10%                

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu: 

7.01.2020r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 

12.02.2020r. 

 

Znak sprawy DZ/1/2020 

 


