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Nazwa i adres Zamawiającego

1.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
tel. 68 4519300-302
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
www: www.zwik.zgora.pl

Definicje

2.

Na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego za:

Wykonawcę

Zapytanie ofertowe
PFU
Zadanie

Umowę

FIDIC - żółta książka

Inżyniera

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.
Uważa się komplet dokumentów przygotowanych przez
Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty, a
także ustalenia warunków realizacji zadania.
Uważa się Część III Zapytania ofertowego, tj. Program
Funkcjonalno-Użytkowy.
Uważa się Kontrakt: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i
pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w
Zielonej Górze”.
Uważa się Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Uważa się WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i
mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane
przez Międzynarodową Konfederację Inżynierów Konsultantów
(Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box
86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, drugie wydanie angielskopolskie 2004, tłumaczenie pierwszego wydania 1999.
Uważa się osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za
prowadzenie zadań w imieniu Zamawiającego zgodnie z zapisami
Warunków Kontraktowych FIDIC – żółta książka.
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Regulamin

Klauzulę
Porozumienie regulujące
współpracę Wykonawców
Podmiot wspólny

3.

Należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień
publicznych dla projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020
przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. (Regulamin
wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu
nr 9/2020, z dnia 27 lutego 2020r.)
Należy przez to rozumieć klauzule warunków kontraktowych FIDIC żółta książka zawartych w II Części Zapytania ofertowego.
Należy przez to rozumieć porozumienie zawarte pomiędzy
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie niniejszego
zamówienia regulujące współpracę podczas wykonywania
niniejszego zadania oraz ich obowiązki w okresie gwarancji.
Należy przez to rozumieć podmiot, w skład którego wchodzi dwóch
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”.
W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko w latach 2014 - 2020 przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., a w zakresie
przez niego nieuregulowanym zasady określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a także przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin udzielania zamówień publicznych dla projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020 przez „Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o. (Regulamin wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr
9/2020, z dnia 27 lutego 2020r.) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego,
www.zwik.zgora.pl

4.

Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji procesu
filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej
Górze, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Przedsięwzięcie obejmuje prace modernizacyjne procesu filtracji pośpiesznej w SUW Zawada (w
budynku istniejącej filtrowni) , w zakres której wchodzi:

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
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1. Usunięcie starego, zużytego złoża dolomitowego z komór filtrów II stopnia.
2. Zasyp 2 opróżnionych filtrów dolomitowych złożem filtracyjnym, wpięcie zasilania filtrów wodą
po koagulacji i włączenie ich do pracy jako filtry pośpieszne.
3. Przygotowanie tymczasowego stanowiska pompowania wody do sieci wodociągowej.
4. Opróżnienie 5 filtrów pośpiesznych (po jednej stronie budynku filtrów) i wykonanie w komorach
następujących prac:
a. Usunięcie starego drenażu belkowego i montaż nowego o tej samej konstrukcji;
b. Usunięcie starych przewodów (wody surowej, wody płuczącej, wody popłucznej i
powietrza) i montaż nowych w istniejących otworach w ścianach filtrów;
c. Wykonanie nowych powłok hydroizolacyjnych na ścianach i dnie komór filtracyjnych;
d. Zastąpienie starej żwirowej warstwy podtrzymującej oraz złoża filtracyjnego nowym
żwirem i piaskiem uaktywnionym (z istniejących komór) do 50% wysokości oraz
piaskiem świeżym pozostałe 50% wysokości docelowej złoża.
5. Montaż wentylatorów dachowych nad halą filtrów.
6. Usunięcie starego orurowania i armatury wszystkich filtrów pośpiesznych w galerii rur.
7. Usunięcie starego orurowania i armatury w pompowni wielofunkcyjnej.
8. Montaż nowego orurowania 5 filtrów wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną. 5 filtrów
pozostanie nieczynnych. Komory te stanowić będą rezerwę na wypadek potrzeby rozbudowy
technologii uzdatniania wody w przyszłości.
9. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody przefiltrowanej.
10. Montaż osuszacza powietrza w galerii rurociągów przy filtrach pośpiesznych.
11. Wymiana armatury w zbiorniku wody czystej ze zmianą średnic nominalnych (z DN800 na
DN700 oraz z DN1200 na DN1000).
12. Wykonanie powłok hydroizolacyjnych w zbiorniku wody czystej w zakresie: dno zbiornika,
ściany zewnętrzne zbiornika (wewnętrzne powierzchnie).
13. Wykonanie powłok mineralnych na ścianach wewnętrznych i stropie zbiornika wody czystej.
14. Wymiana włazów wejściowych do zbiorników wraz z drabinkami (zastosowanie włazów
szczelnych).
15. Wymiana rurociągów wody płuczącej i wody uzdatnionej wraz z armaturą na nowe
w pomieszczeniu pompowni.
16. Montaż 3 pomp odwodnieniowych w komorach zbiornika wody czystej i wykonanie przewodów
DN150 wraz z armaturą; poprowadzenie przewodów od pomp do kolektora odbierającego
wody popłuczne DN1000.
17. Demontaż istniejących pomp przewałowych i przygotowanie stanowisk do montażu innych
pomp.
18. Demontaż istniejących pomp płuczących o wydajności 800 m3/h.
19. Zmiana ustawień pomp sieciowych i pomp płuczących filtry.
20. Montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych w 5 filtrach pośpiesznych, w zbiorniku wody czystej i
w pompowni (czujniki poziomu, przepływomierze, czujniki ciśnienia, urządzenia mierzące
różnicę ciśnienia oraz stężenie chloru w wodzie).
21. Wymiana 5 zaworów przeciwuderzeniowych na rurociągu tłocznym wody uzdatnionej i montaż
2 nowych zaworów w pompowni wielofunkcyjnej.
22. Montaż nowej dmuchawy do płukania filtrów powietrzem w hali pompowni.
Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
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23. Ułożenie fragmentów rurociągów chloru i dwutlenku chloru wraz z armaturą w kanale
technologicznym oraz w pomieszczeniach pompowni i galerii rur.
24. Wykonanie prac renowacyjnych w hali filtrów, galerii rur oraz w pompowni wielofunkcyjnej
obejmujących następujące elementy:
a. Wymiana płytek ceramicznych na posadzkach (poziom górny – podesty);
b. Wymiana i ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach w pompowni i w hali
filtrów;
c. Renowacja i równanie tynków i wypraw o raz malowanie ścian i stropów w budynku
filtrów;
d. Wykonanie nowej posadzki na bazie żywicy epoksydowej w pompowni wielofunkcyjnej
i galerii rur (poziom dolny);
e. Usunięcie fragmentów ścianek dzielących halę filtrów i galerię rurociągów i montaż
nowych ścian murowanych;
f. Wymiana świetlików w stropie hali filtrów na nowe;
g. Likwidacja starego oświetlenia pompowni, filtrowni i galerii rurociągów oraz montaż
nowego oświetlenia LED w tych pomieszczeniach.

25. Usunięcie złóż filtracyjnych i drenażu z tymczasowo pracujących filtrów (jako filtry pośpieszne).
26. Wykonanie systemu sterowania i automatyki dla filtrów pośpiesznych, zbiornika wody czystej i
pompowni wielofunkcyjnej.
27. Malowanie elewacji budynku farbą elewacyjną silikonową w kolorystyce korespondującej z
elewacją drugiej części budynku (przedłużenie budynku poddanego modernizacji) wraz z
drobnymi naprawami elewacji – kolory transparentne: niebieski i czerwony oraz kolor
jasnoniebieski)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie FunkcjonalnoUżytkowym, stanowiącym Część III niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla Urządzeń oraz
Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (YELLOW FIDIC) - drugie wydanie angielskopolskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999)”.

2) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
a. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie
wykonywania robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, branży sanitarnej i branży
elektrycznej.
b. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
a. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
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 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
c. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a. czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności1 bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
d. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a. czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w Warunkach Kontraktowych. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie a. czynności.
e. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszego Zapytania
ofertowego.

4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45252126-7 E040-5 – Zakłady uzdatniania wody pitnej Modernizacja
45252126-7 E051-5 – Zakłady uzdatniania wody pitnej Instalacja
71232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71222000-1 - Usługi projektowania architektonicznego
45000000-7-Y009-6 Roboty budowlane - Projekt i budowa

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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5.

Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy przewidzianych w zapytaniu
ofertowym zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości
nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
2. Do określenia wynagrodzenia za w/w roboty zostaną zastosowane stawki - nośniki kosztów,
tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiałów i sprzętu nie
wyższe niż średnie wg cennika SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego sporządzenie wyceny
dla województwa lubuskiego.
3. W przypadku wystąpienia w/w robót, wymagane są następujące dokumenty stanowiące
podstawę przygotowania umowy:
a) protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego,
b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez Wykonawcę
i sprawdzony przez Inżyniera Kontraktu,
c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron.

6.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 22 miesiące (kalendarzowe) od daty podpisania umowy Jest to Czas
na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC. (w tym 9 miesięcy na
wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia)

7.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej:

1. Minimalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę, której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie robót
polegających na budowie/rozbudowie/modernizacji/przebudowie stacji uzdatniania wody
o wydajności nie mniejszej niż 10 000 m3/d
lub
- co najmniej jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/
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dokonania zgłoszenia, którego przedmiotem była budowa/rozbudowa/modernizacja/
przebudowa stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 10 000 m3/d
oraz
- co najmniej jedną robotę, której przedmiotem było wykonanie robót polegających na
budowie/rozbudowie/modernizacji/przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie
mniejszej niż 10 000 m3/d
(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 wykazywać będą spełnianie tego warunku).

b) wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:


kierownik budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:





minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót na
budowach z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, w tym na co najmniej jednej
zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/modernizacji/
przebudowie stacji uzdatniania wody



uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,

kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje:





minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót na
budowach w branży konstrukcyjno-budowlanej,



uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, bez ograniczeń,

projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje:


minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie jako projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, bez ograniczeń,



projektant branży sanitarnej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:


minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie jako projektant w specjalności sanitarnej,
przy projektowaniu obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową
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uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę,
pomimo posiadania przez nie odpowiednich uprawnień budowlanych.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa
budowlanego, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r.
poz. 1004).
Jeżeli wskazane w pkt 7.1.1)b) osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego,
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania
Umowy.
Warunki określone powyżej w pkt a) i b) uważa się za wstępnie spełnione, jeśli Wykonawca
złoży stosowne oświadczenie, iż posiada zdolności techniczne i zawodowe odpowiednie do
prawidłowego wykonania zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego).

2) Niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art.258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. 2018, poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.1263 i 1669),
 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 skarbowe,
 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt. powyżej,
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
f)

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonywająca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu,
i)

Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

j)

Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2018 r. poz.703 i 1277),

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienie publiczne,
l)

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650
i 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,

m) Wykonawcę, 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 2017 r. poz. 1508
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oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 149,398,1544 i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491
oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 398,685, 1544 i 1629).
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wymienionych w pkt. 2) a) –
k) i m) powyżej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego).
Wykonawca potwierdza brak podstawy do wykluczenia, o której mowa w pkt 2) l) powyżej
zgodnie z pkt 7.2.2), na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji dotyczących:
 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach,
przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 7.1.2)l) powyżej. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oferty
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności:
 spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 spełnianie przez oferowane usługi lub roboty budowlane wymagań,
 brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego.
4) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, których Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona:
a) Wykaz

wykonanych

w

okresie

ostatnich

5

lat

robót

budowlanych/usług,
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z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty/usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 8 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane,
 inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji i innych dokumentów, o którym
mowa w poprzednim myślniku.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz
łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
b) Wykaz osób wymienionych w pkt. 7.1.1)b), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz
łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku

5) Wykaz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, których
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
a)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

6) W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić
wraz z ofertą pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zalecany przez Zamawiającego wzór
stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej, polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązuje się do przedłożenia
wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów, o których mowa powyżej (załącznik nr 4 do
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niniejszego Zapytania ofertowego) dokumentów dotyczących:
a)
b)
c)
d)

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
wskazania, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 7.1 Zapytania ofertowego polega na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu nr 2
informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia tych Podwykonawców.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt
7.2.5)a).

8.

Informacje na temat wykluczenia w związku z konfliktem interesów,
o którym mowa w §12 Regulaminu
Zamawiający, zgodnie z §12 Regulaminu, wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

9.

Wadium

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03

16
Część I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest
zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
200 000,00 PLN
słownie: dwieście tysięcy złotych
I. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna
ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:
a) nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
„- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie złożył:
 dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (zgodnie z pkt. 7.2.4), 7.2.5)
Zapytania ofertowego),
 oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego lub
 pełnomocnictw lub
 nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z
Zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej lub, że
- Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03

17
Część I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”.
3) Postanowienia pkt 2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej
w pkt. 1)b) i 1)e).
II. Miejsce i sposób wniesienia wadium
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110a
65-120 Zielona Góra
Santander Bank O/Zielona Góra
Nr rachunku: 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733
z dopiskiem - „WADIUM – „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni
wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze” .
Do oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
polecenia przelewu na konto Zamawiającego.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego
do oryginału oferty, a kopii do kopii oferty.
III. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
IV. Zwrot wadium
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. V poniżej.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
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wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

V. Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) „- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie złożył:
 dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (zgodnie z pkt. 7.2.4), 7.2.5)
Zapytania ofertowego),
 oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego lub
 pełnomocnictw lub
 nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty
z Zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej lub, że
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie
później niż przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu zgłoszenia wad i usterek.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (z VAT)
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podanej w Ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110a
65-120 Zielona Góra
Santander Bank O / Zielona Góra
Nr rachunku: 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733
z dopiskiem - „ZABEZPIECZENIE – „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni
wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze” .
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zamawiający w części II Zapytania ofertowego przedstawił wzór gwarancji należytego wykonania
umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wystawienia
Świadectwa Przejęcia, z zastrzeżeniami zawartymi poniżej.
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%
wartości zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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11.
1.

Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu
ofertowym.
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 z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w zgodnej z niniejszym Zapytaniem ofertowym formie.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) 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.
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9) 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.
10) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż określono w pkt 15. Zapytania ofertowego, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Datą wszczęcia postępowania
jest data umieszczenia Zapytania ofertowego na stronie internetowej pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
11) Ocena spełniania przedstawionych w pkt 7 Zapytania ofertowego warunków zostanie
dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.
2. Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 2 egz. (1 oryginał i 1 kopia, przy czym kopia
może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż A-4. Arkusze
o większych formatach należy złożyć do formatu A-4. 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 niniejszego
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

Zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie (pismem drukowanym).
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego powinny mieć formę wydruku
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów (pismem
drukowanym).
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
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.
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.
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.19. Zapytania ofertowego, w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego 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 więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
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
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej IDW wraz z ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY, sporządzonym na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik 1A do niniejszego Zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z
konfliktem interesów, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego Zapytania ofertowego,
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
e) 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,
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f)

oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszego Zapytania ofertowego,
g) Pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonwacy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy),
h) dowód wniesienia wadium,
i) wypełniony Wykaz Cen, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Część IV
Zapytania ofertowego.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.

UWAGA:
 Dokumenty wymienione w pkt. 11.3. powyżej - składają wraz z ofertą wszyscy
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień złożenia oferty.
 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego) - składają wszyscy Wykonawcy,
którzy złożyli oferty, bez wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia
umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących:
 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach,
 Dokumenty wymienione w pkt. 7.2.4) i 7.2.5) Zapytania ofertowego, tj.:
o Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych/ usług, wraz z załączeniem
dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone,
o Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej,
- składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym
w wezwaniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7.2.3) Zapytania ofertowego;
dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

12.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie
merytorycznym oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest: Pani Melania
Miałkowska-Kopciuch, e–mail: melania.mialkowska-kopciuch@zwik.zgora.pl

13.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
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1. Ofertę należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia) w siedzibie Zamawiającego:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra
(kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

27.11.2020r.

do godz.

12:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nie otwierać przed dniem: 27.11.2020r., godz. 12:15 (data i godzina zgodna z pkt.14 Zapytania
ofertowego)
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

14.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.,
ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra (sekretariat)
W dniu

15.

27.11.2020r.

o godz.

12:15

Waluta (sposób rozliczeń)

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze Zapytanie
ofertowe dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych walutach niż PLN.

16.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
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okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

17.

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 niniejszego Zapytania ofertowego oraz
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 i wynika z wypełnionego Wykazu Cen.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II
niniejszego Zapytania ofertowego (tj. Kontrakcie).
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest
zobowiazany 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).
5. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy, stąd musi on
należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia
wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w okresie ważności
umowy nie może ulec podwyższeniu.

18.

Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych
i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert
oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. cena (C)
2. gwarancja (okres) (G)

l.p.

Kryterium

1)

Cena (C)

Znaczenie
procentowe
kryterium

60%

Maksymalna liczba
punktów jakie może
otrzymać oferta
za dane kryterium
60 punktów
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2)

Gwarancja (G) - minimum 36 miesięcy,
maksymalnie 48 miesięcy

40%

40 punktów

Zasady punktacji:
a) kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów,
oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów
proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

Pi (C ) 
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci

C min
* 60 pkt
Ci

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena oferty badanej "i"

b) kryterium „Gwarancja” (G) - Minimalny okres gwarancji, jaki jest wymagany od
Wykonawcy wynosi 36 miesięcy.
a. 20 pkt. otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji wynoszący 42
miesięcy,
b. 40 pkt. otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji wynoszący 48
miesięcy.
Wykonawca, który zadeklaruje minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy otrzyma 0
pkt.
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może zadeklarować zwiększenie okresu gwarancji
o wielokrotność 6 m-cy. Maksymalny okres gwarancji to 48 miesięcy.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za
wszystkie kryteria, obliczoną według wzoru: Pi = Pi(C) + Pi(G).
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

19.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków. 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
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis
o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
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:
a. dokładne określenie celu gospodarczego,
b. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie
Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,
c. określenie czasu trwania umowy na czas nie krótszy niż czas trwania umowy
dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego (okres realizacji zadania + okres
gwarancji),
d. ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec
Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, w tym
za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
e. zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez
zgody pozostałych uczestników.

20.

Informacja o ofertach częściowych, wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

21.

Zaliczka
Zamawiający nie przewiduje zaliczek dla Wykonawców.

22.

Podwykonawstwo
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców o ile są już znane a także podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
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postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu:
1. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
dany zakres robót nie było wyższe odpowiednio od wynagrodzenia Wykonawcy lub
podwykonawcy za ten sam zakres robót. Sposób ustalenia wynagrodzenia w umowie o
podwykonawstwo w tym zakresie, jego składników, będzie identyczny jak w Wykazie Cen
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Termin oraz sposób realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo ma być zgodny z
terminem i sposobem realizacji robót przewidzianym w umowie pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
3. W toku czynności odbiorowych ma uczestniczyć przedstawiciel Inżyniera Kontraktu oraz w
razie potrzeby - Zamawiającego.
4. Rozliczenia zrealizowanych robót następować będą na zasadach określonych w umowie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Faktury przejściowe rozliczane będą zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, na podstawie niezbędnych dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez
Inżyniera Kontraktu, potwierdzających wykonanie robót.
6. Podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązuje się w umowie o podwykonawstwo
akceptować bez zastrzeżeń Warunki Kontraktowe DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I
BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, drugie wydanie angielsko-polskie 2004,
tłumaczenie pierwszego wydania 1999 (wymagania ogólne i szczególne) obowiązujące w
umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż 50.000,00 zł.

23.

Tajemnica przedsiębiorstwa
1. 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.
2. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca
powinien umieścić w nieprzeźroczystej kopercie i dołączyć na końcu oferty.
3. Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być opisana (spis dokumentów).
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24.

Wykluczenie Wykonawcy
Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści pkt. 7.1.3) oraz którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia oraz na podstawie pkt. 8. Zapytania
ofertowego.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

25.

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 31.2.2) Zapytania ofertowego,
g) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt. 16. ppkt 3. Zapytania ofertowego, na
przedłużenie terminu związania ofertą,
h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

26.

Oferta z rażąco niską ceną
1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
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c)
d)
e)

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

27.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania również na stronach
internetowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.zwik.zgora.pl.

28.

Zmiana lub wycofanie oferty
1.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do
oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
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2.

29.

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego
1.

2.

3.
4.

30.

złożone według takich samych zasad jak oferta (pkt. 14 Zapytania ofertowego),
z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej
zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian,
należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR …”. Po stwierdzeniu poprawności
wprowadzenia zmian do oferty, koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA”
zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone
według takich samych zasad jak oferta (pkt. 14 Zapytania ofertowego), z dodatkowym
oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane
koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
dnia 16.11.2020r.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronach
internetowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
www.zwik.zgora.pl.

Zmiana Zapytania ofertowego
1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego
Zamawiający
udostępnia
na
stronach
internetowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.zwik.zgora.pl. Zmiana
treści Zapytania ofertowego stanowi jej integralną część. Informacja o zmianie zapytania
ofertowego zawiera co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego
a także opis dokonanych zmian.

2.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania
ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
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O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronach
internetowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
www.zwik.zgora.pl.

31.

Tryb oceny ofert

1. Uzupełnienie oferty
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. 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 poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
3. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszego Zapytania ofertowego.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszego Zapytania ofertowego przeprowadzona zostanie
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie Wykonawca
zawarł w swej ofercie.
4. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków
przewidzianych prawem
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32.

Informacja o zwrocie kosztów
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.

33.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady
i kryteria określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający zamieszcza informację o wyniku postępowania na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na swojej stronie internetowej:
www.zwik.zgora.pl i jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, w
związku z konfliktem interesów, o którym mowa w §12 Regulaminu.

34.

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
2. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej
współpracę Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 27.

35.

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli zajdą następujące poniższe okoliczności:
a) w zakresie zmiany terminu wynikającego z umowy, pod warunkiem że:
 zaistniała konieczność wprowadzenia zmian określonych w pkt b) poniżej, których
wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem
realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
 nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych
rozwiązań, niż zakładano w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w brzmieniu
z chwili otwarcia ofert,
 nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które
te przepisy narzucają,
 roboty objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem
realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
 wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze
prowadzonej inwestycji,
 wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe
ujemne temperatury zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych
(sformułowanie „złe warunki atmosferyczne” oznacza przekroczenie średnich
miesięcznych wskaźników w zakresie temperatur oraz opadów atmosferycznych,
udokumentowanych na podstawie danych uzyskanych z odpowienich instytucji dla
rejonu prowadzenia inwestycji).
 wystąpiły w trakcie trwania robót niezinwentaryzowane obiekty budowlane (fundamenty,
ściany szczelne itp.) oraz infrastruktura techniczna skutkujące niemożliwością
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych
lub materiałowych,
 w trakcie realizacji robót Wykonawca odkryje na terenie budowy wykopaliska,
a w wyniku decyzji podjętych przez nadzór archeologiczny, Inżyniera i Zamawiającego
wystąpią opóźnienia w robotach,
 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
 z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź,
trzęsienie ziemi, pożar, stan epidemii itp.), w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
b) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych i technologicznych, itp.
w stosunku do przewidzianych w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w brzmieniu z
chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą
dotyczyć okoliczności:
 gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
 wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
 powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację
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wykonanego przedmiotu zamówienia;
- zmiana taka nie skutkuje zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
c) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym
wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych
w PFU pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne
trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze
środków zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o charakterze
odszkodowawczym związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy; Zamawiający może
obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu,
d) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu
niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod
warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego
na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu ofertowym.
W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
o takim fakcie,
e) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.
2. Ponadto dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, gdy zajdzie jedna z poniższych
okoliczności:
a) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowalnych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
b) Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punkcie 1,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców;
3.

Ponadto, dopuszcza się odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu,
nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3.3.
3.2 W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
3.3 Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po
zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b)
na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem
wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej
wysokość płacy minimalnej.
b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 lit. c) na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w
ust. 3 lit. c).
c) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. d) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 lit. d) na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w
ust. 3 lit. d).
3.4 Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 3.3 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie
niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany.
3.5 Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 lit. a), b), c)
i d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, stawki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne czy wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, jeszcze nie wykonano.
4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1, 2 i 3 powyżej okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
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5.

6.
7.

Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca
zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia
wniosku o zmianę umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany (poza wyjątkami opisanymi powyżej).
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie
jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty
potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych
ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy – na czas wynikający z przedłużenia.

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 będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie
zaistnienia powyższych warunków materialnych.
Sprządzony zostanie Protokół Konieczności i Protokół z Negocjacji.
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.
Zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zamiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu
musi być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenie.
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie
jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty
potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych
ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy – na czas wynikający z przedłużenia.

36.

Projekt umowy, jaka ma zostać zawarta z Wykonawcą zamówienia

Projekt umowy, jaka ma zostać zawarta z Wykonawcą zamówienia, przedstawiono w Części II
Zapytania ofertowego – Warunki Kontraktu.
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy wskaże na piśmie numer rachunku bankowego,
na jaki będzie przekazywane należne mu wynagrodzenie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 19 Zapytania
ofertowego.
3. Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą
wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę
zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.) lub wypis/odpis umowy spółki zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszego Zapytania
ofertowego.
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37.

Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra,
wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000211506, NIP:
1040000159, REGON: 978093091, zwane dalej „Administratorem”.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
a)

związanym z postępowaniem o udzielenie Zamówienia – rozpatrzenie oferty,
(na podstawie art.6.ust.1 lit. c RODO),

b)

z chwilą rozstrzygnięcia postępowania w celu zawarcia Zmówienia
przedmiotu zamówienia, (na podstawie art.6.ust.1 lit. b RODO),

c)

ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także
w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
(na podstawie art.6.ust.1 lit. f RODO),

d)

w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązkiem ciążącym na Administratorze
(na podstawie art.6.ust.1 lit. c RODO).

i realizacji

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
a)

przez okres realizacji przedmiotu Zamówienia, a po dokonaniu odbioru przez okres
przysługującej Administratorowi rękojmi i gwarancji;

b)

do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Zamówienia
(do 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem
sądowym)

c)

oraz upływu okresu zapewniającego realizację, ciążącego na Administratorze, obowiązku
archiwizacyjnego (min. 5 lat) przy czym powyższe okresy sumują się.

4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest warunkiem
podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem Zamówienia oraz warunkiem
zawarcia Zamówienia, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
zawarcia Zamówienia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, którym Administrator:
a)

ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (min.
Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd);

b)

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacji o Zamówieniu i treść
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Zamówienie, jako realizacja obowiązku Administratora. Na podstawie Ustawy z dnia 6
września 2001 r o dostępie do informacji publicznej z (Dz.U. 2016.1764 t .j).
c)

mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty
przetwarzające) min.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące: usługi kurierskie; usługi
pocztowe; usługi prawnicze; usługi windykacji należności; usługi: wydruku, adresowania,
personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, konfekcjonowania przesyłek;
firma świadcząca usługi ochrony.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia.
W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: poczta@zwik.zgora.pl lub telefonując pod
numer +48 68 4519300 (w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku).

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

38.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych
dokumentów drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane 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.

Wykaz wzorów dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania
ofertowego

39.

Wzorami załączonymi do niniejszego Zapytania ofertowego są następujące dokumenty:

Oznaczenie
Nazwa Załącznika
l.p.
Załącznika
ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WRAZ Z OFERTĄ
1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

2.

Załącznik nr 1A

Wzór Załącznika do Oferty

3.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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4.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w związku z konfliktem interesów
5. Załącznik nr 4
Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i
doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)
6. Załącznik nr 5
Wzór oświadczenia o w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO.
ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW – BEZ WEZWANIA
ZAMAWIAJĄCEGO – W TERMINIE 3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH: KWOTY, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA
SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, FIRM ORAZ ADRESÓW WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI
OFERTY W TERMINIE, CENY, TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRESU GWARANCJI I
WARUNKÓW PŁATNOŚCI ZAWARTYCH W OFERTACH
7. Załącznik nr 6
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA
– NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
8. Załącznik nr 7
Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami
9. Załącznik nr 8
Wzór wykazu wykonanych robót

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03

40
Część I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze ”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 100A
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 Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego,
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),
4) termin wykonania zamówienia: 22 miesiące (kalendarzowe) od dnia podpisania umowy Jest
to Czas na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC,
5) udzielamy Zamawiającemu gwarancji:
 36 miesięcy*  42 miesiące*  48 miesięcy*
od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót,
*
zaznaczyć właściwe znakiem X
Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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6) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II Zapytania ofertowego,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 10. Zapytania ofertowego,
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenia zamówienia]2,
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
11) 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 postępowania3:

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4:

Nazwa części zamówienia

l.p.

Nazwa (firma) podwykonawcy

a)
13) podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

l.p.

Nazwa zasobów

Nazwa (firma) podmiotu, na zasoby
którego powołuje się Wykonawca

b)
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

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
4
Niepotrzebne skreślić.
3

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Załącznik nr 1A – Wzór Załącznika do Oferty

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym załączniku do oferty
Klauzule Warunków Ogólnych
Kontraktu lub Warunków
Szczególnych
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z
o.o.
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
……………………….
………………………
……………………….
<Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane
przez Zamawiającego przed podpisaniem
Kontraktu>

Nazwa i adres Zamawiającego

1.1.2.2 &1.3

Nazwa i adres Wykonawcy

1.1.2.3 & 1.3

Nazwa i adres Inżyniera

1.1.2.4 & 1.3

Czas na Ukończenie

8.2

22 miesiące (kalendarzowe) od dnia
podpisania umowy

-

Do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Czas na wykonanie dokumentacji
projektowej i uzyskanie pozwolenia
na budowę
Okres Zgłaszania Wad = Okres
Rękojmi za Wady
Okres Gwarancji
Elektroniczny system
przekazywania danych
Prawo rządzące Kontraktem
Język Kontraktu
Język porozumiewania się
Czas przekazania terenu budowy
Kwota zabezpieczenia należytego
wykonania Kontraktu
Okres na powiadomienie o
wszelkich błędach lub innych
wadach znalezionych w
Wymaganiach Zamawiającego
Normalne godziny pracy
Kara Umowna za zwłokę

1.1.3.7
1.1.3.10
1.3
1.4
1.4
1.4
2.1
4.2

24 m-ce od daty wydania Świadectwa
Przejęcia dla całości robót
………… od daty wydania Świadectwa Przejęcia
dla całości robót
fax lub e-mail – przy czym winien być
potwierdzony na piśmie
prawo Rzeczpospolitej Polskiej
język polski
język polski
do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji
pozwolenia na budowę
10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

5.1

28 dni od Daty Rozpoczęcia

6.5
8.7

6.00 – 22.00
określono w Warunkach Szczególnych

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Maksymalna kwota kar za zwłokę
Waluta Płatności
Okresy na przedłożenie:
-dowodów ubezpieczenia
-stosownych polis
Minimalna kwota ubezpieczenia
Robót i Sprzętu Wykonawcy
Kwota ubezpieczenia
projektowania
Minimalna kwota ubezpieczenia od
roszczeń osób trzecich
Właściwości Sądu

8.7
14.15

określono w Warunkach Szczególnych
PLN
przed Datą Rozpoczęcia

18.1(a)(b)
18.2
18.5
18.3
22.4

100 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej
łącznie z VAT
1.000.000,00 zł
2.000.000,00 zł za wypadek niezależnie od
ilości zdarzeń
Do rozstrzygania sporów powstałych z tytułu
realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego

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

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

ZAMAWIAJĄCY:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 100A
65-120 Zielona Góra
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwy Wykonawców

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja
procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w
Zielonej Górze” (Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03),
I. oświadczam/y, że:
1. spełniam/y warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b) zdolności technicznej lub zawodowej,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
dla warunków określonych przez Zamawiającego w pkt. 7.1.1) Zapytania ofertowego
2. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione przez
Zamawiającego w pkt. 7.1.2) Zapytania ofertowego.

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

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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II.

oświadczam/my, iż podmioty wymienione w pkt 13) Formularza Oferty, na zdolnościach
których polegamy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 7.1.1) w zakresie, w jakim powołujemy
się na zasoby, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
b) zdolności technicznej lub zawodowej;
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione przez
Zamawiającego w pkt 7.1.2) Zapytania ofertowego.

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

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w związku z konfliktem interesów
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

ZAMAWIAJĄCY:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 100A
65-120 Zielona Góra
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwy Wykonawców

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w związku z konfliktem interesów
Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej
na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze” na podstawie przesłanek określonych w §12
Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020 przez „Zielonogórskie Wodociągi i
Kanalizacja” Sp. z o.o., tj. oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik społki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

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

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Załącznik nr 4 – wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

ZAMAWIAJĄCY:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 100A
65-120 Zielona Góra
ZOBOWIĄZANIE
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.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni
wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”.
Zobowiązuję się do udostępnienia niezbędnych zasobów:
1)
zdolności technicznej lub zawodowej*
a) robót budowlanych/usług wskazanych w wykazie w pozycji ……….,
b) osób wskazanych w wykazie w pozycji ……….,

W załączeniu przedkładam dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) wskazania, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):
l.p

Nazwa Podmiotu

Nazwisko i imię osoby (osób) Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
podpisania niniejszej
w imieniu Podmiotu
oferty w imieniu
Podmiotu

Pieczęć(cie)
Podmiotu

Miejscowość
i data

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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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

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra
Rzeczpospolita Polska
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem i będę wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia i pozyskam w celu realizacji niniejszej umowy, w zakresie
jak w Klauzuli informacyjnej RODO, stanowiącej pkt 37 Instrukcji dla Wykonawców.

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

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

ZAMAWIAJĄCY:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra
Rzeczpospolita Polska
Oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Uwaga:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji dotyczących:
 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 7.1 2) l) Zapytania ofertowego. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja
procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w
Zielonej Górze” oświadczam, że:
nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650i 1637 i 1669)*
należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650i 1637 i 1669)*
W związku z powyższym zamieszczam listę przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Lp.
Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

Jeżeli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca można dołączyć listę oddzielnie.

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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(*) – niepotrzebne skreślić
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców.
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

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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Załącznik nr 7 - wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 100A
65-120 Zielona Góra
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
l.p.

Imię i
nazwisko

Funkcja

Uprawnienia
(nr, data wydania,
zakres)

Informacja
o podstawie
dysponowania

Kierownik budowy
Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej
Projektant branży sanitarnej
Do niniejszej oferty należy dołączyć: Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporządzone według załączonych do niniejszego
wykazu wzorów.

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
Podpis(y) osoby(osób)
(osób) upoważnionej(ych)
upoważnionej(ych) do
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty
oferty w imieniu
w imieniu Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wskazanych w wykazie osób.
Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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1. Proponowana funkcja w ramach umowy: Kierownik Budowy.
2. Nazwisko i imię ……………………………………………..………………………….
Oświadczam(y), że Kierownik Budowy posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
Oświadczam(y), że posiada znajomość języka polskiego w piśmie i mowie. / Oświadczam(y), że zapewniam(y)
zatrudnienie na własny koszt tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w mowie
i piśmie.5
3. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać wg odwrotnej chronologii, że wskazana osoba na
stanowisko Kierownika Budowy posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik
budowy/robót na budowach z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej:
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Rodzaj robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rodzaj robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

Etc.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wskazana osoba na stanowisko Kierownika Budowy
w wyżej wskazanym okresie pełniła funkcję kierownika budowy/robót na co najmniej jednej
zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/modernizacji/przebudowie stacji
uzdatniania wody:
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Rodzaj robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

5

niepotrzebne skreślić

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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PODPIS(Y):
l.p

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
Podpis(y) osoby(osób)
(osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w
podpisania niniejszej
imieniu Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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1. Proponowana funkcja w ramach umowy: Kierownik robót konstrukcyjno-budowalnych.
2. Nazwisko i imię ……………………………………………..………………………….
Oświadczam(y), że Kierownik robót konstrukcyjno-budowalnych posiada wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia.
Oświadczam(y), że posiada znajomość języka polskiego w piśmie i mowie. / Oświadczam(y), że zapewniam(y)
zatrudnienie na własny koszt tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w mowie
i piśmie.6
3. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE
Wykonawca zobowiązany jest wykazać wg odwrotnej chronologii, że wskazana osoba na stanowisko
Kierownika robót konstrukcyjno-budowalnych posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót na
budowach w branży konstrukcyjno-budowlanej:
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Rodzaj robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji zadania inwestycyjnego:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rodzaj robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji inwestycji budowlanej:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

Etc.

PODPIS(Y):
l.p

6

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
Podpis(y) osoby(osób)
(osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w
podpisania niniejszej
imieniu Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

niepotrzebne skreślić

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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1. Proponowana funkcja w ramach umowy: Projektant branży sanitarnej.
2. Nazwisko i imię ……………………………………………..………………………….
Oświadczam(y), że Projektant branży sanitarnej posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
Oświadczam(y), że posiada znajomość języka polskiego w piśmie i mowie. / Oświadczam(y), że
zapewniam(y) zatrudnienie na własny koszt tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe
tłumaczenie w mowie i piśmie.7
3. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać wg odwrotnej chronologii, że wskazana osoba na
stanowisko Projektanta branży sanitarnej posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant w
specjalności sanitarnej przy projektowaniu obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową:
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Rodzaj projektowanych robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rodzaj projektowanych robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

PODPIS(Y):
l.p

7

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
Podpis(y) osoby(osób)
(osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w
podpisania niniejszej
imieniu Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

niepotrzebne skreślić.

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
Zawada w Zielonej Górze”
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-03
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1. Proponowana funkcja w ramach umowy: Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej.
2. Nazwisko i imię ……………………………………………..………………………….
Oświadczam(y), że Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiada wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia.
Oświadczam(y), że posiada znajomość języka polskiego w piśmie i mowie. / Oświadczam(y), że zapewniam(y)
zatrudnienie na własny koszt tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w mowie
i piśmie.8
3. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE
Wykonawca zobowiązany jest wykazać wg odwrotnej chronologii, że wskazana osoba
na stanowisko Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiada minimum 5-letnie doświadczenie
zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Rodzaj projektowanych robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji zadania inwestycyjnego:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zamawiający:
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rodzaj projektowanych robót:
Pełniona funkcja:
Czas realizacji inwestycji budowlanej:
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

Etc.

PODPIS(Y):
l.p

8

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
Podpis(y) osoby(osób)
(osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w
podpisania niniejszej
imieniu Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

niepotrzebne skreślić
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Część I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Załącznik nr 8 - wzór wykazu wykonanych robót / usług
Zamówienie pn.: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 100A
65-120 Zielona Góra
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT / USŁUG
Oświadczam(y), że w okresie ostatnich …….* lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem (wykonaliśmy) następujące
roboty/usługi:
L.p.
Nazwa zadania
Data wykonania
Odbiorca
Nazwa
Podmiot
inwestycyjnego,
(nazwa, adres, Wykonawcy** udostępniający
rodzaj i miejsce
nr telefonu do
początek
zakończenie
wykonania robót
kontaktu)
(dd-m/c-rok)
(dd-m/c-rok)
1.
2.
3.
4.
* Należy wpisać okres 5 lat przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy okres działalności jest krótszy,
Wykonawca wskazuje ten okres
** Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
UWAGA:
1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niniejszego Załącznika dowody dotyczące najważniejszych robót, określające
czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których
mowa powyżej są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane,
2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać referencji i innych dokumentów, o którym mowa w pkt 1),
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane/usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

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)
Pieczęć(cie) Wykonawcy
upoważnionej(ych) do
(ów)
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Nazwa zamówienia: „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody
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