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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

 

l.p. Oznaczenie 

Części 

Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

2.  Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  

3.  Część III Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 
Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o: 

 

Specyfikacji Istotnych 

Warunków 

Zamówienia (SIWZ)  

– należy przez to rozumieć komplet dokumentów 

przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych  

do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy 

Usługi zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt jako przedsięwzięcie 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ze środków UE, pn.: 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - 

Etap III”. 

umowie – należy przez to rozumieć Umowę na wykonanie usługi  

w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą, 

zadaniu – oznacza umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

robót realizowanych w ramach Projektu.  

u.p.z.p. – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907  

z późniejszymi zmianami). 

JRP  - należy przez to rozumieć Wydział Realizacji Projektu 

Funduszu Spójności powołany wewnątrz struktury 

„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110a 

65-120 Zielona Góra 

adres do korespondencji: j.w. 

adres e-mail: poczta@zwik.zgora.pl 

telefon  68 4512 951 

fax  68 4512 959 

 

 

2. Oznaczenie Wykonawcy 

 

Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia 

 

Przetarg nieograniczony. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,  

poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.z.p., przepisy wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w ramach reklamy i promocji 

Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III”.  

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III 

niniejszej SIWZ. 

Kody CPV:  

79342200-5 Usługi w zakresie promocji 

 22462000-6 Materiały reklamowe 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron internetowych 

 

5. Zamówienia częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

6. Zamówienia uzupełniające 

 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., 

Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie 

przekraczającej 50% zamówienia podstawowego.  

mailto:poczta@zwik.zgora.pl
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2. Ewentualne zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w 

trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 6 u.p.z.p. 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 8. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia:  

 Termin wykonania tablic informacyjnych: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 Termin wykonania strony internetowej: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 Termin wykonania pozostałych działań objętych przedmiotem zamówienia: do dnia   

15 czerwca 2015r. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

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

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

u.p.z.p. oraz którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełniającego niniejszy warunek 

uznany będzie Wykonawca, który: 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 

2 projekty promocyjne, dofinansowane ze środków unijnych, z których każdy 

zawierał co najmniej: 

- wykonanie tablic informacyjnych z oznakowaniem o dofinansowaniu,  

- wykonanie poligrafii z oznakowaniem o dofinansowaniu, 

- wykonanie filmu, 

- wykonanie gadżetów z oznakowaniem UE, 

- wykonanie strony internetowej, 

(w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje  

i doświadczenie; w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci  

z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego 

warunku).  

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału  

w postępowaniu na podstawie następujących dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę: 

 

a) wykazu wykonanych we wskazanym okresie głównych usług, z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały 

wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 



Część I – Instrukcje dla Wykonawców 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05 
 
Nazwa zamówienia: Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”  

6 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- poświadczenia,  

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w poprzednim myślniku.  

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody będą budziły 

wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 

będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 

nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane,  

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

Zamawiającemu. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełniającego niniejszy warunek 

uznany będzie Wykonawca, który wskaże do uczestnictwa w wykonaniu 

niniejszego zamówienia następujące osoby (w przypadku  wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; w tym celu dokumenty ma 

obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wskazywać będą spełnienie tego warunku): 

 

a) Ekspert 1 - Kierownik Zespołu - niniejsza osoba ma posiadać następujące 

kwalifikacje: 

 wykształcenie wyższe, 

 minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu projektami  

w zakresie reklamy i promocji, w tym doświadczenie  w zrealizowaniu co 

najmniej 1 projektu promocyjnego współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, który dotyczył gospodarki wodno-ściekowej i obejmował 

wykonanie co najmniej: tablic informacyjnych i pamiątkowych, stronę 

internetową, produkcję filmu i wykonanie prezentacji multimedialnej,   

  

b) Ekspert 2 – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

 wykształcenie wyższe, 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie w działaniach z zakresu reklamy  

i promocji, obejmujące wykonanie stron internetowych, prezentacji 

interaktywnych, i filmów, w tym co najmniej 1 filmu i 1 prezentacji  

o tematyce gospodarczej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

  

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę funkcji przypisanych 

dwóm Ekspertom wskazanych powyżej pomimo posiadania doświadczenia. 

 

Jeżeli wskazane w pkt 9.1.3) osoby nie posiadają biegłej znajomości języka 

polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza 

na czas obowiązywania Umowy. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku 

udziału w postępowaniu na podstawie następujących dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę: 

a) wykazu osób wymienionych w pkt. 9.1.3), które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
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zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, 

 

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa - za spełniającego niniejszy warunek 

uznany będzie Wykonawca, który (w przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 

będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma 

obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wskazywać będą spełnienie tego warunku): 

 

a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN lub 

posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN.  

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi 

dołączyć do oferty kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia.   

 

2. Zamawiający dokona oceny wykazania braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. na podstawie następujących dokumentów 

złożonych przez Wykonawcę:  

 

1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (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) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 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 u.p.z.p., 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) aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, wystawione 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). 
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4) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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, wystawione 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) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawionej 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) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawionej 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) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.z.p., wystawionej 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). 

 

8) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej 

sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej IDW  

(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). 

 

9) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust.1, na podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzonego według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla tego/tych 

Wykonawcy/Wykonawców, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków 

lub oświadczenie wspólne). 

 

W przypadku składania oferty przez podmiot wspólny oświadczenie z pkt 9) składa 

ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie 

warunków natomiast oświadczenie z pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wchodzących w skład podmiotu 

wspólnego.  

 

Oświadczenie z pkt 1) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane 

przez: 

 każdego Wykonawcę spełniającego warunek, lub 

 upoważnionego przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego 

oświadczenie. 
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Oświadczenie z pkt 9) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane 

przez: 

 Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub 

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub 

 przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców 

wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 u.p.z.p., mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca, stosownie  

do § 3 ust. 3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. 

z 2013r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, składa  

w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób  

w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 u.p.z.p., wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym  

że 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.  

4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do § 4 ust.1. Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 231) w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:  

1) w pkt 9.2.2), 9.2.3), 9.2.4), 9.2.6) – składa 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, 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. 

2) w pkt. 9.2.5) i 9.2.7) – 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 

u.p.z.p.  

3) Dokumenty o których mowa w pkt 9.4.1) a), c) i 9.4.2) powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument  

o którym mowa w pkt 9.4.1) b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

wyżej, 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. Postanowienia pkt 3) znajdują odpowiednie zastosowanie. 

5. Jeżeli dokumenty wymagane w pkt 9 IDW będą przedkładane do oferty w innym 

języku niż język polski, Wykonawca winien załączyć do nich również poświadczone 

przez siebie ich tłumaczenie na język polski. 
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6. Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.   

 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna 

lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż określono w pkt 9 IDW Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 

przyjmie: 

 średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 

finansowych.  

 

10. Ocena spełniania przedstawionych w pkt 9 IDW warunków zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

 

11. 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.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 

takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zalecany przez Zamawiającego 

wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej IDW.  

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b u.p.z.p., 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 przedłożenia wraz z pisemnym 

zobowiązaniem tych podmiotów, o którym mowa powyżej, dokumentów dotyczących: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

 

Ponadto, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów,  

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia 

informacji, o których mowa w pkt 9.1.4)a) i 9.1.4)b) dotyczących tych podmiotów. 

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1), 9.2.2), 9.2.3), 9.2.4), 9.2.5), 9.2.6)  

i 9.2.7). Odpowiednio punkt 9.3 ma zastosowanie.   
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10. 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 9 IDW. 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. 

 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem 

umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, 

regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

1) dokładne określenie celu gospodarczego, 

2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie 

Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 

3) określenie czasu trwania umowy uwzględniającego minimum okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

4) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

5) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy 

bez zgody pozostałych uczestników. 

 

 

11. Wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 

  

12.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

14.  Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wymagania podstawowe. 

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



Część I – Instrukcje dla Wykonawców 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05 
 
Nazwa zamówienia: Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”  

12 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie 

za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez 

osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w formie  zgodnej z niniejszą IDW.  

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

 

2. Forma oferty. 

 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach  

(1 oryginał i 2 kopie, przy czym kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć 

formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy 

złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki  

do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie (pismem drukowanym). 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 

komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, 

przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej IDW wzorów. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 

niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 

działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest  

to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, 

natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 14.1.4) IDW  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane 

na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być 

złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 

kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 

osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 
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więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

 

3. Zawartość oferty. 

 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszej IDW, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

IDW, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone  

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Wykaz wykonanych głównych usług sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dowodami 

potwierdzajacymi, iż wskazane usługi zostały wykonane należycie,  

e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 

tymi osobami, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

do niniejszej IDW.  

f) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

niniejszej IDW, 

g) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu 

zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW 

h) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego 

rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

j) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW, 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),  

iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
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15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  

w zakresie merytorycznym i w zakresie procedur przetargowych jest:  

Pani Krystyna Sterna – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, tel. 684512950; 

ksterna@zwik.zgora.pl 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

 

1. Ofertę w ilości 3 egzemplarzy (tj. 1 oryginał i 2 kopie) należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 

110a, 65-120 Zielona Góra, sekretariat I p. pok.107 w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  03.03.2015 do godz.  11:30 

 

2. Wykonawca powinien zapakować oryginał oferty i każdą kopię oferty, w jednej 

nieprzezroczystej kopercie / paczce, którą należy opisać następująco: 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110a 

65-120 Zielona Góra 

Polska 

 

Oferta w postępowaniu na usługę:  

Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - 

Etap III”. 

 

Nr zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05 

 

Nie otwierać przed dniem: [data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt. 17 

IDW]" 

 

3. Na wewnętrznej kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres 

wykonawcy. 

17. Miejsce, termin otwarcia ofert  

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w „Zielonogórskie Wodociągi  

i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra, pokój 105 (sala 

konferencyjna) 

  

W dniu 03.03.2015 o godz. 12:00 

 

18. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

   

19. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

mailto:ksterna@zwik.zgora.pl


Część I – Instrukcje dla Wykonawców 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05 
 
Nazwa zamówienia: Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”  

15 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  

w części II niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów  

nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i który w Ofercie poda cenę z zerową stawką VAT 

Zamawiający na etapie oceny i porównywania Ofert doliczy do ceny oferowanej 

podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt. 1 u.p.z.p. mówiącym 

o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915).  

 

 

20. Kryteria oceny ofert 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  

z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  

i ich znaczenie: 

 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 100 % 100  punktów 

 

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

 

W związku z zastosowaniem jedynego kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną 

do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • 100 pkt 

 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu(tym) Wykonawcy 

(Wykonawcom), którego (których) oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 

w ostatecznej ocenie punktowej. 

 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu  

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

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

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych  
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niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

21. Tryb oceny ofert 

 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany  

w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

  

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z 

zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji 

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,  

że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

4) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 

wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 

pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

 

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia 

 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

6) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
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b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ. 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy  

o realizację  niniejszego zamówienia publicznego pod następującymi warunkami: 

 

Warunki materialne: 

 

1) Zmiany w trakcie realizacji Umowy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia w charakterze Ekspertów, tj. w szczególności: 

a) Wykonawca może proponować zmianę Ekspertów. Zmiana taka jest możliwa 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego 

Eksperta. 

b) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Ekspertów  

w następujących przypadkach: 

 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Eksperta; 

 nie wywiązywania się Eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;  

 jeżeli zmiana Eksperta stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

c) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Eksperta, jeżeli uzna 

i udowodni, że Ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z Umowy. 

d) W przypadku zmiany Eksperta, nowy Ekspert musi spełniać wymagania 

określone w pkt 9.1.3) dla danego Eksperta. 

e) Wykonawca obowiązany jest zmienić Eksperta zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

2) Rezygnacja Zamawiającego z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności,  

w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym  

z tym obniżeniem wynagrodzenia (w powyższym przypadku Wykonawca 

przygotuje przy udziale Zamawiającego protokół sporządzony na dzień 

rezygnacji, w którym Strony określą prace, z wykonania których Zamawiający 

zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie 

odpowiednio do warunków płatności określonych w umowie). 

3) Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 

4) Zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących 

przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy. 

 
Warunki formalne: 

 

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być 

przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po 

przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania 

obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. 

Negocjacje będę mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany  

w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych.  

W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie 

zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do 

umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 

 



Część I – Instrukcje dla Wykonawców 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05 
 
Nazwa zamówienia: Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”  

18 

3. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy wskaże na piśmie nr rachunku 

bankowego na jaki będzie przekazywane należne mu wynagrodzenie. 

  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są 

zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 

10.3 IDW.  

 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej 

SIWZ. 

  

  

23. Środki ochrony prawnej 

 

1. Informacje ogólne. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów u.p.z.p przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 

VI u.p.z.p. 

 

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza 

przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem 

lub drogą elektroniczną powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie,  

aby zachować ich ważność.  

Oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się 

za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on 

zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego,  

tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45 do godz. 14.45. 

 

 

 

25. Podwykonawstwo 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p. Wskazanie 

niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

26. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia 

 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych część zamówienia. 

27. Wykaz załączników do niniejszych IDW 

 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

l.p

. 

Oznaczenie Nazwa 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

2. Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia. 

4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych głównych usług. 

5. Załącznik nr 5 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 

6. Załącznik nr 6 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej. 

7. Załącznik nr 7 

Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 

niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 

wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą 

zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

„Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap III” 

 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110 a  

65-120 Zielona Góra 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     

    

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

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

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

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

.........................................PLN 

(słownie:………………………………………………………………………… PLN),  

w tym: należny podatek VAT ........................... PLN  

(słownie: .....……………………………………………………………………… PLN),  

kwota bez podatku VAT ……...................... PLN 

(słownie:.........................................................................................PLN), 

 

według następującego Wykazu Cen: 
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WYKAZ CEN POSZCZEGOLNYCH DZIAŁAŃ OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 
l.p. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

 
1. 

 
Ulotka informacyjna o Projekcie i korzyściach 
bezpośrednich dla mieszkańców z realizacji 
Projektu i zasadach przyłączania nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach 
Projektu 

 
- projekt, druk, dostawa, dystrybucja z 
informacją w gazecie lokalnej – Gazeta Lubuska  
 
Ulotka składana A4 do DL  
Papier: Kreda mat 170g,  

Kolor 4+4, 
Lakier offsetowy 
Nakład: 25 000 szt.    
 
Dystrybucja Gazeta Lubuska - minimalny 
nakład insertu to: 25 tys. egzemplarzy.  
Wydanie Tygodnika Zielonogórskiego. 

 

   

 
2. 

 
Folder informacyjny w formacie A3 
łamanym do A4 o Projekcie, o kosztach, 
finansowaniu i korzyściach bezpośrednich dla 

mieszkańców z realizacji Projektu 
 
Papier: Kreda błysk 300g,  

Kolor 4+4, 
Lakier offsetowy 
Folia mat na zewnątrz 
Nakład: 2000 szt.    

 

   

 
3.  Gadżety reklamowe  

z logo i nazwą Projektu.  
 

Długopisy metalowe 

z grawerem dwustronnym w etui velvetowym 

Nakład: 1000 szt. 
 
Kubki ceramiczne 
- nadruk 4 kolory 
- 250 ml 
Nakład: 300 szt. 
 
Pendrive 16GB 
- z logo i nazwą Projektu.   

Nakład: 300 szt.  
 
Naklejki na dokumenty i urządzenia 
format 60x60mm i 40x60mm 
Nakład: po 1000 szt. każdego formatu 
Kolor 4+0 folia samoprzylepna 

 
 

   



Część I – Instrukcje dla Wykonawców 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05 
 
Nazwa zamówienia: Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”  

22 

 

4.  Film o realizacji Projektu – scenariusz i 
dokumentacja do uzgodnienia z 
Zamawiającym.  

- materiał w full HD, 

- 25 dni zdjęciowych w trakcie całego okresu 
realizacji Projektu  
- 10 dni montażowych 
- animacja komputerowa czołówki 
- autorska muzyka 
- lektor 
- czas trwania: ok. 15 minut (+- 2 minuty) 

- archiwizacja materiałów źródłowych – 5 lat. 
- film skopiowany na płytach DVD: 200 szt., 

nadruk na płytach, 

- foliowe przeźroczyste koperty, 
- publikacja filmu na stronie internetowej   

Projektu. 

 

   

5.   
Prezentacja multimedialna  
 
- format – interaktywny, pełnoekranowy PDF, 
- obrazująca zakres poszczególnych zadań, 

przebieg w konkretnych ulicach.  
-    animacja początkowa 3D – pokazanie 
geolokalizacji elementów projektu w obszarze 
aglomeracji Zielona Góra 
- prezentacja jako płyta DVD działająca i na 

komputerach z systemem Windows, 

- prezentacja nie wymaga instalowania 
oprogramowania na komputerze, 

- prezentacja nie wymaga połączenia z 
internetem, 

- prezentacja może być podłączona do strony 
internetowej, 

- nakład płyt DVD z prezentacją: 200 szt. 

- foliowe przeźroczyste koperty. 
        

    

 
6. 

 
Strona internetowa - zawierająca informacje 
o Projekcie, aktualny stan realizacji, zdjęcia z 
przebiegu robót, filmy.  

 
-  dokumentacja fotograficzna – 20 dni 

zdjęciowych podczas trwania realizacji Projektu  
- oprawa graficzna zgodnie z wymogami 
projektu 
-  zachowanie wszystkich obecnych na aktualnej 

stronie „ZWiK” Sp. z o.o. możliwości serwisu.  
- galeria – 300 wybranych zdjęć. 
- archiwizacja materiałów źródłowych – 5 lat. 
- dodanie nowych możliwości – łatwe 
uaktualnianie informacji serwisowych, łatwa 
publikacja galerii, ilustracji, map, filmów, 
- strona musi spełniać wymagania Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z 
uwzględnieniem poziomu AA, określonych w 
załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci 
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elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych 
- przekazywanie na bieżąco zdjęć w pełnej 
jakości min. 20 mpix. (RAW+JPG) 

- bieżąca aktualizacja informacji, ilustracji i 
pozostałych treści na stronie Projektu 
 

 
7.  

 
Tablice informacyjne - zgodnie z „Zasadami 

promocji projektów dla beneficjentów Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z kwietnia 
2012 r. 
- ilość tablic: 5 szt. 
- dostawa do siedziby Zamawiającego  
- format wydrukowanej powierzchni 3 m 
(szerokość) x 2 m (wysokość) 

- zgodna ze standaryzacją oznakowania 
projektów POIiŚ 
- nośnik – poliwęglan komorowy 12mm,  
- powierzchnia oznakowania – folia 
monomeryczna zadrukowana twardym 
solwentem, pokryta laminatem typu 
podłogowego (matowym),  

 

   

 
8. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Tablice pamiątkowe  wraz z montażem na 
ścianach budynków 
- zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla 

beneficjentów Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013” z kwietnia 2012 r. 

 
- ilość tablic: 3 szt. 
- wykonanie: odlew brązowy 
- wymiary: 1m (szerokość) x 0,7 m (wysokość) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

9. Artykuły prasowe o realizacji Projektu i 
publikacja (po uzgodnieniu treści z 
Zamawiającym) 
- jednokrotnie w gazecie o zasięgu 
ogólnopolskim – objętość pół strony; 
- dwukrotnie, w gazecie lokalnej - Gazeta 

Lubuska, w objętości min. 1/8 strony  

   

 

4) termin wykonania zamówienia:  
 termin wykonania tablic informacyjnych: do 3 tygodni od dnia podpisania 

umowy. 

 termin wykonania strony internetowej: do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy. 

 termin wykonania pozostałych działań objętych przedmiotem zamówienia: 

do dnia 15 czerwca 2015r. 

5) termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 

przez Zamawiającego, 

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenia zamówienia]1, 

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  

w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) [żadne z informacji zawartych  

w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte  

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]2: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

 

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 

powierzyć podwykonawcom]3:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia 

  

 

12) Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby 

powołuję(emy) się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b. u.p.z.p., w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust.1.  

 

l.p. Nazwa podwykonawcy 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

  

 

 

 

    

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. 

 

„Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap III” 

 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 

ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1  

pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm.) 

 

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), oświadczam/y, że 

spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego „Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona 

Góra – Etap III”, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

PODPIS(Y): 

l.

p. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia. 

 

„Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap III” 

 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 

ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2013, poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.). 

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa  

na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III” na podstawie przesłanek określonych  

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych głównych usług. 

 

„Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap III” 

 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 

ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 

 

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich ………* lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonałem (wykonaliśmy) następującą/e główne usługi: 

 

L.p. Przedmiot usługi 

Data wykonania usługi Podmiot na rzecz 
którego 

wykonana była 
usługa 

Nazwa 
Wykonawcy** 

Nazwa Podmiotu 
udostępniającego 
swoje zasoby*** początek 

(data) 
zakończenie 

(data) 

1. 

 

 

      

 
* Należy wpisać okres 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres działalności 

jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
** Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
*** Należy wpisać nazwę Podmiotu w przypadku oddania przez niego do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

 
UWAGA: 
1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niniejszego Załącznika dowody potwierdzające, iż wskazane  

w tabeli główne usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) Poświadczenie. 
2) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).  

2. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w tabeli zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami. 

 

„Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap III” 

 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 

ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Wykształcenie  

 

Doświadczenie*  
Od (m-c/rok ) do (m-c/rok) 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 

  Ekspert nr 1 
Kierownik 
Zespołu 
 
 

   

  Ekspert nr 2  
 
 

   

 

 

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę funkcji przypisanych dwóm 

Ekspertom wskazanych powyżej pomimo posiadania doświadczenia. 

 
*Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze wskazane osoby posiadają doświadczenie 

potwierdzające spełnianie przez nie warunków określonych w pkt 9.1.3) a) i 9.1.3) b) 

IDW. 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej 

 

„Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap III” 

 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110 a  

65-120 Zielona Góra 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), przystępując do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Promocja Projektu: „Gospodarka 

ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III” 

informuję, że: 

 

nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p.*  

 

należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p.* 

 

W związku z powyższym zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej. 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby 

  

  

  

Jeżeli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca można dołączyć listę oddzielnie. 
 (*) – niepotrzebne skreślić 

 

PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 7 – wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia  

 

„Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap III” 

 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110 a  

65-120 Zielona Góra 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.): 

  

ja ……………………………………………….. (imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania 

…...………………………………………… (nazwa i adres podmiotu) zobowiązuję się  do oddania 

Wykonawcy…………………………………...……...……………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy)do dyspozycji niżej wymienionych niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Promocja Projektu: 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”. 

 

Zobowiązuję się  do udostępnienia niezbędnych zasobów: 

  

1) wiedzy i doświadczenia* wskazanych w wykazie usług w pozycji ………., 

 

2) potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* 

wskazanych w wykazie osób w pozycji ………., 

 

3) finansowych*  

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

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

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

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

 

*niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku, gdy Wykonawca polega 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 Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

Zamówienia. 
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PODPIS(Y): 
l.p Nazwa Podmiotu Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Podmiotu 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Podmiotu 

Pieczęć(cie) 
Podmiotu 

Miejscowość  
i  data 

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i  data 

  
 
 
 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


