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CZĘŚĆ I 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

 
 

Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach 
Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 

Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

KONTRAKT 03 
 
 
 
 
  

  
  
        ZATWIERDZAM: 

      PREZEZ ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

         Dnia: 08.02.2012 r. 

  
  
  

Niniejsza część I Specyfikacji zawiera [40] stron. 
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
 

L.p. Oznaczenie 
Części Nazwa Części Ilość stron 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 40 
2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 37 
3 Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 16 
4 Część IV Wykaz Cen 11 
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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
Spis treści:  
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 4
2. Definicje. 4
3. Tryb udzielania zamówienia. 4
4. Opis przedmiotu zamówienia. 5
5. Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna 5
6. Zamówienia uzupełniające. 6
7. Informacja o ofercie wariantowej. 6
8. Termin wykonania zamówienia. 6
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia 

tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu 

6

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia 10
11. Wadium 11
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12
13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia 
13

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 14
15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 16
16. Zebranie Wykonawców. 17
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 17
18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 17
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 18
20 Miejsce i termin otwarcia ofert. 18
21. Tryb otwarcia ofert 18
22. Zwrot oferty bez otwierania.  19
23. Termin związania ofertą 19
24. Opis sposobu obliczenia ceny. 19
25. Kryteria oceny ofert. 19
26. Oferta z rażąco niską ceną. 20
27. Uzupełnienia 20
28. Tryb oceny ofert. 21
29. Wykluczenie Wykonawcy. 21
30. Odrzucenie oferty 21
31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 21
32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 
22

33. Unieważnienie postępowania 23
34. Środki ochrony prawnej 23
35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 25
36. Podwykonawstwo. 26
37. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 26
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 

2. Definicje. 
 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest 
zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 
poz. 759 ze zm.) dalej zwanej „Ustawą" albo u.p.z.p. Ze względu na przyjęcie przez 
Zamawiającego „Warunków Kontraktowych dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego”, FIDIC – Czerwona księga (FIDIC, wydanie 1999, czwarte wydanie angielsko 
– polskie 2008), jako warunków ogólnych, wyjaśniamy poniższe terminy występujące w Warunkach 
Kontraktu: 
 

i) „Projekt” oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” realizowany w ramach Funduszu Spójności - 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 

 
ii) „Kontrakt" oznacza przedmiot niniejszego zamówienia polegający na wykonaniu robót 

budowlanych Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy. 
„Kontrakt” należy odnieść także do „umowy" w rozumieniu obowiązujących w Polsce 
przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz 
u.p.z.p.; 

 
iii) „Wykonawca” – oznacza 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. 

 
iv) "Czas na Ukończenie" zdefiniowany w Warunkach Ogólnych Kontraktu należy odnieść także 

do "terminu wykonania zamówienia" w rozumieniu przepisów u.p.z.p.;  
 

v) termin "Konsorcjum" należy rozumieć, jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub 
większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść 
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w 
rozumieniu przepisów u.p.z.p.; 

 
vi) termin „Lider” oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy 
(członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z 
realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec 
Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W 
szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą 
realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie. 

 
vii) termin „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – oznacza cenę ofertową w rozumieniu art. 2 

ust. 1 u.p.z.p. 
 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

 
1. Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
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2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Planowana inwestycja polega na budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na 
terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina 
Tuczępy, powiat Busko – Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów 
(składowisko odpadów komunalnych). Projektowana inwestycja obejmuje budowę kompleksowego 
zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią segregacji, kompostowania odpadów 
organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania pozostałości po segregacji. 
 
Przedmiotowy projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w 
ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i 
ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 
 
Kontrakt 03 obejmuje budowę Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych (ZGOK) (z technologią 
segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych na terenie byłej 
Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębie Dobrów, Rzędów, gmina Tuczępy, powiat 
Busko – Zdrój. 
 
Niniejszy Kontrakt zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót 
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-
polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils – FIDIC) – Czerwona księga). 
 
Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Główny przedmiot:         45222100-  Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania 
odpadów 
Dodatkowe przedmioty:  45252000  - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów  
          45111200 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
          45300000 – Roboty instalacyjne w budynkach 
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej 
SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 
 
Zamawiający, zgodnie z zapisami art.30 ust.4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla 
systemów i urządzeń, wskazanych w części III SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające 
obowiązujące standardy i wymagania, wskazane przez Zamawiającego w załączonych dokumentach 
(wskazane w dokumentach parametry urządzeń należy przyjąć, jako minimalne).  
Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania, określone przez 
Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty dokumentów na potwierdzenie, w tym opisu produktu 
równoważnego. 

 

5. Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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6. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 
1. Zamówienie należy wykonać w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym 

terminie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia. Okres Zgłaszania Wad wynosi 36 miesięcy od 
daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia w krótszym terminie, z zastrzeżeniem 
zachowania wymaganego Okresu Zgłaszania Wad. 

 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 
spełnienia tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w 

art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia spełnienie warunku posiadania wiedzy 
i doświadczenie oceniane będzie łącznie) a w szczególności: 

 
a) wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty 
budowlanej z zakresu ochrony środowiska, której przedmiotem była budowa, rozbudowa 
lub przebudowa obiektu o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 
PLN (bez VAT). 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunek dysponowania potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniane będzie łącznie) a 
w szczególności: 

 
a) posiadania średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, 
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości, co 
najmniej 30 pracowników.  
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 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
IDW, 

 
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności 

Kluczowymi Ekspertami: 
 

1/ Kierownikiem Budowy – mającym co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy co 
najmniej jednym zadaniu inwestycyjnych o wartości robót co najmniej 5 000 
000,00 PLN (bez VAT) i obejmującym budowę składowiska odpadów lub sortowni 
odpadów lub kompostowni odpadów, posiadający uprawnienia bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, i 
przynależności do właściwej  izby samorządu zawodowego . 

 
2/ Kierownikiem Robót Sanitarnych –posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
i przynależności do właściwej  izby samorządu zawodowego . 

 
3/ Kierownikiem Robót w Branży Elektroenergetycznej –posiadającym 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależności do właściwej  
izby samorządu zawodowego . 

 
4/ Technologiem - niniejsza osoba ma posiadać doświadczenie zawodowe w 

zakresie gospodarki odpadami, w tym przy realizacji co najmniej jednej 
inwestycji z zakresu gospodarki odpadami (składowiska odpadów, sortownie 
odpadów lub kompostownie odpadów) w charakterze technologa.  

 
 
Uwaga !  
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 
odpowiadające im: 

- ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów; 

- kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z 
zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć:  
− wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW 

− oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej IDW 

 
 

Wszyscy kluczowi specjaliści winni posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w 
przypadku, gdy wskazani kluczowi specjaliści nie posiadają biegłej znajomości języka 
polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji 
umowy. 
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Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć od daty 
uzyskania uprawnień do daty składania ofert. 

 
Uwaga!: Definicje podane w SIWZ, części III – Opis Przedmiotu Zamówienia  odnoszą 
się do zapisów niniejszej IDW 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku) a w 
szczególności:  
 
 
a) posiadania środków finansowych w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN lub 

posiadania zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN. 
 

 
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy: 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 
 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego IDW 
 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferta, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 a IDW, 

 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

 
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert  

 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

 
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert  
 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 
 

6) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert  
 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich); 
 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

   
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń (w 

tym oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa a art.22 ust.1 
ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do niniejszej IDW) lub dokumentów, o 
których mowa powyżej (w pkt 9), uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg kryteriów 
„spełnia” lub „nie spełnia”. 
 
Uwaga 
 
 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 
 
 Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 9.1. 1) - 4)  
IDW (art. 22 ust.1 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy (Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wskazanych w pkt 9. 2. 1) -6) IDW. 
 
3. Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 

1) pkt 9.2.2)-4) i 9.2.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2)  pkt 9.2.5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.  

 
4. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.3.1) a) i c) oraz w pkt 9.3.2) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast 
dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.3.1) b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
5. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Postanowienia pkt 9.4. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie. 
 
6.  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania 
tych osób.  
 
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 
niż określono w pkt. 9 IDW, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
 
 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  

2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym 
mowa w pkt 10.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialności za wykonanie umowy.  
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę cywilno-prawną (umowę konsorcjum) 
zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego,  
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji w/w zamówienia, 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 



Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)                                                 Strona 11 z 40 

 
Kontrakt 03 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
 

11. Wadium 
 
1. Wysokość wadium. 

 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
 

900 000,00  PLN 
 

(Słownie wadium: dziewięćset tysięcy 00/100 złotych) 
 
2. 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. 2007 nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 
227, poz.1505 oraz z 2010r. nr 96, poz.620). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 
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, którego ofertę wybrano: 
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; 

3) Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 
11.2.1) e). 

 
 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 
 
 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy 
 

Bank BGŻ S.A. 94 2030 0045 1110 0000 0223 9210 
 

2) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć 
oryginał dokumentu wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert. Godziny 
urzędowania Zamawiającego: 700 - 1500

.. 
3)  W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć 

kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” 
 
4. 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 
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wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 
5. Zwrot wadium. 
 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.  
 
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6.1). 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

5. 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. 

 
 
6. Utrata wadium. 
 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  
1) jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie 

2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie;  
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
1. Informacje ogólne. 
 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady. 

 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej). 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed 
podpisaniem umowy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
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. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego:  

 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy 
 

Bank BGŻ S.A. 94 2030 0045 1110 0000 0223 9210 
 
 

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

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

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, stosuje się do niej 
odpowiednio treść pkt. 11.2.2) a) – d) IDW, a ponadto gwarancja lub poręczenie powinny 
być bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
powinno zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze 
pisemne Żądanie Zamawiającego”. 

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 
u.p.z.p. 

 
 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez 
Inżyniera Świadectwa Przejęcia.  

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 
 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 
 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego 
rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego 
upoważnione (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie). 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą IDW formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 
(firmy) i siedziby. 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. 

 
 
2. Forma oferty. 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i 
format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, 
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

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

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: 
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 
§ 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 
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kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

9) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks 
karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 roku) art. 297 § 1.; kto w celu uzyskania dla siebie lub 
kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

 
3. Zawartość oferty. 
 
 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty, sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 
do niniejszego IDW 

c) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót 
budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w 
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony na podstawie 
wzoru stanowiącego załacznik nr 4 do niniejszej IDW, 

e) Oświadczenie, ze osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają  
wymagane uprawnienia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załacznik nr 5 
do niniejszej IDW, 

f) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jezli okres prowadzenia tej działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsa wykonania, sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załacznik nr 6 do niniejszej IDW oraz dokumenty 
potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, 

g) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

h) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,  

i) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do IDW; 

j) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

k) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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l) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

m) Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

n) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW; 

o) Jeżeli podmioty, o których mowa w 14.3 lit. n, będą brały udział w realizacji części 
zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w 14.3 lit. h-m 
dotyczące tych podmiotów; 

p) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
u.p.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., wymaga się przedłożenia informacji, o której 
mowa w pkt. 14.3 g IDW dotyczącej tych podmiotów. 

q) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 

r) 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.  

s) dowód wniesienia wadium, 
t) Wykaz Cen wypełniony przez Wykonawcę (według wzoru znajdującego się w Części IV 

SIWZ) 
u) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW, 
 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), jakie 
informacje w niej zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 

 
 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 
 
1) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust.1 

4) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
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specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 

4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, 
drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej 
określonej w dyrektywie 

5) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację 
na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana 
na tej stronie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. 

 

16. Zebranie Wykonawców. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi 
na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie 
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej, jeżeli 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
 
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
v Monika Chrabąszcz 

 
 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy pokój nr 22 w 
nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia 20 marca 2012 do godz. 10.00 

 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała 
data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

RZĘDÓW 40 
28 – 142 TUCZĘPY 

 
Oferta w postępowaniu na:  

 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach 
Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 

Rzędowie gmina Tuczępy”  
KONTRAKT 03 

 
 

Nie otwierać przed dniem: 20 marca 2012 r. Godz. 10.15 
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3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
2. Zmiana złożonej oferty. 
 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” 
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”. 

 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy, w pokoju nr 17 
 

W dniu 20 marca 2012 O godz. 10.15 
 

21. Tryb otwarcia ofert  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

 
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
2) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty.  
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

 
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje 

im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4. niniejszej IDW.  
 

22. Zwrot oferty bez otwierania. 
 
Zgodnie z art. 84 u.p.z.p. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 



Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)                                                 Strona 19 z 40 

 
Kontrakt 03 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

 
 

23. 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 poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. 

 

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
2. Cena oferty, a tym samym Zatwierdzona Kwota Kontraktową, jest kwota wymieniona w 

Formularzu Oferty, wyliczona na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Wykazy Cen 
(według wzoru znajdującego się Część IV SIWZ) 

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

niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
4. VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty. VAT będzie płacony w kwotach 

należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.  
 
 

25. Kryteria oceny ofert. 

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

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;  

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego 

znaczenie: 
 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

1)  Cena 100% 

 
W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 

 Cmin 
Pi(C) = -------- x Max (C) 

 Ci 
gdzie: 
Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”, 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 
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Ci – cena oferty „i”, 
Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”. 

 
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę 

za realizację zamówienia. 
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

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

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 

26. Oferta z rażąco niską ceną. 
 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art.11 ust.8 ustawy Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję 
Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z 
powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

27. Uzupełnienia.  
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 
ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 

28. Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
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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 tekście oferty omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 

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

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 
24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 

 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego 

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 
u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

30. Odrzucenie oferty 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

 
 

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 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; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w ust. 3 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

5. Wybranemu Wykonawcy zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy w piśmie, o 
którym mowa w ust.3 

6. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, u.p.z.p. niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

 
 

32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia.  

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

1.  zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2.  mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 
3.  jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
4.  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie,  
5.  jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6.  Umowa podlega unieważnieniu 

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

SIWZ. 
 
1. 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 
została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w 
pkt. 10.5 IDW.  

2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.  
3. Przed zawarciem Zamawiający będzie żądał od wykonawcy: 

• przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy), 

• złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu, z 
którego wynika to umocowanie (wypis z rejestru) oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka 
konieczność zaistnieje, 

• złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - 
zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów oraz umowy regulującej jego współpracę z 
podwykonawcą, 

• przedłożenia uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego osób wskazanych do pełnienia funkcji, o których mowa w pkt 9.1.3) b 1/-4/ 
IDW. 

• wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przedłożenia stosownego 
dokumentu - w oryginale, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż pieniądz. 

• przedłożenia dokumentu polisy w zakresie wskazanym w projekcie umowy. 
 

 

33. Unieważnienie postępowania  
 
1. Przedmiotowy projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 
Rzędowie gmina Tuczępy” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-
010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka 
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odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 
2013. Zamawiający zastrzega na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy p.z.p. możliwość unieważnienia 
postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.  
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

34. Środki ochrony prawnej 
 
1. Uwagi ogólne 
 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
u.p.z.p. 
 
 
 
2. Odwołanie 
 
 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
art. 27 ust. 2. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w art.181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2. 

8. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - 
w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
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9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia; 

11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o  
udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia z uzasadnieniem; 

      b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert lub termin składania wniosków. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

18. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego. 

19. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

20. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

21. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
 - nie zawiera braków formalnych; 
 - uiszczono wpis. 
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22. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 

 
3. Skarga do sądu 
 

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub 
niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła 
w terminie. 

10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej 
wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu 
niejawnym. 

11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia 
ustania przyczyny uchybienia terminowi. 

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

13. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o 
Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego." 
 

 

35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mają obowiązek przekazywać na piśmie. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w pkt 1 można 

przekazywać również za pomocą faksu, pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie 
potwierdzone pisemnie. 

3. 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. Zamawiającego pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500,  za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

36. Podwykonawstwo. 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
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37. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory 
 
 

Nazwa Załącznika  

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego wraz z Załącznikiem do oferty.   

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 2a  

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy 
p.z.p.  

Wzór oświadczenia w stosunku do osób fizycznych  w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 u.p.z.p.  

  

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy robót budowlanych, 

  

Załącznik nr 4 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 

  

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia, 

  

Załącznik nr 6 

Wzór wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jezli okres prowadzenia 
tej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania, 

  

Załącznik nr 7  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 

 

 
Załącznik nr 8 

 
Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia  
 

 

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 niniejszej 
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające 
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA 
 
Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:           ZGOK.JRP.P/5/12 

 
7.  ZAMAWIAJĄCY: 

 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 

8.  WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        
 

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

   
   

 
9.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

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

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej zmian,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

netto ...................... [PLN] (słownie: ........................................... [PLN] 
należny podatek VAT w wysokości .................. [PLN] (słownie: ..................... [PLN]) 
brutto ..................... [PLN] (słownie: ........................................... [PLN] 

4) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
6) 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. 12 IDW, 

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia]2,  

8)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 

                                                
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne.   
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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 

    
    

 
10) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4:  
 
 

l.p. Nazwa części zamówienia  
  
  

 
 
 
 
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) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)  
 
 

    

2)  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
3  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4  Wykonawca usuwa niepotrzebne. W przypadku nie wypełniania lub nie skreślenia pkt 10 Zamawiający 
będzie uważał, iż wykonawca nie zamierza powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia  
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

NA ROBOTY BUDOWLANE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA: 
 
Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:    ZGOK.JRP.P/5/12   
 
(Uwaga: Oferenci są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Sp. z o.o. w Rzędowie 
Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy 
Polska 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 
............................................................. 

............................................................. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez 
Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  18 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Elektroniczny system 
przekazywania danych 1.3 Faks, wymaga się potwierdzenia na piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Prawo dostępu do Placu 
Budowy 2.1 14 dni po wejściu Kontraktu w życie 

 

Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy 
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Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Wymaganiach 
Zamawiającego  

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5  7.00 – 15.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy 
za każdy dzień opóźnienia  

Maksymalna kwota kar za 
zwłokę  8.7 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

(włącznie z VAT)  

Stopa procentowa dla 
rzeczywistych kwot do 
wyliczenia kwoty narzutu i 
zysku 

13.5(b)(ii) 2,5% 

Minimalna kwota 
Przejściowego Świadectwa 
Płatności 

14.6 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa określona w 
Umowie, podzielona przez Czas na 
Ukończenie (wyrażony w miesiącach) x 1,5 

Waluta płatności 14.15 PLN 

Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) przed Datą Rozpoczęcia 

Minimalna kwota 
Ubezpieczenia Robót i 
Sprzętu Wykonawcy 

18.2 115% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(bez podatku VAT) 

Minimalna kwota 
ubezpieczenia od roszczeń 
osób trzecich  

18.3 400 000 PLN za wypadek niezależnie od ilości 
zdarzeń  

 
 
 
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 

1)  
 
 

    

2)  
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Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy 
p.z.p.  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           
ZGOK.JRP.P/5/12 

 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez5:  
 

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

   
   

 
 

OŚWIADCZAM(Y): 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy, że brak jest podstaw do wykluczenia go z 
postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 
24 ust.1 ustawy. 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

                                                
5  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

 
 
 
 
3. 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 

1)  
 
 

    

2)  
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Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w stosunku 
do osób fizycznych  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:          ZGOK.JRP.P/5/12 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:  
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

oświadczam, że  
 
brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 
ust.1 pkt 2 ustawy. 
 
Zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
„ wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego.” 

 
 
 
3. 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 

1)  
 
 

    

2)  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

                                                
6  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)                                                                    Strona 34 z 40 
 

Kontrakt 03 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia 
u wykonawcy robót budowlanych 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:               ZGOK.JRP.P/5/12 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:  
 

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

   
   

 
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
średnie roczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosiło:  
 
 

l.p. Rok Liczba zatrudnianych pracowników 
1)    
2)    
3)    

 
*Uwaga: 
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
 
 
3. 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 

1)  
 
 

    

2)  
 
 

    

 

                                                
7  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)                                                                    Strona 35 z 40 
 

Kontrakt 03 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:               ZGOK.JRP.P/5/12 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez8:  
 

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

   
   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

l.p. Imię i nazwisko 
Nazwa 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Kwalifikacje 
zawodowe, 

doświadczenie i 
wykształcenie 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 

1)      
2)      
3)      

 
 
 
3. 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 

1)  
 
 

    

2)  
 
 

    

                                                
8  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Kontrakt 03 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                    ZGOK.JRP.P/5/12 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
2. WYKONAWCA: 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:  
 

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

   
   
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

osoby, wymienione w Wykazie osób, załączonym do oferty, które będą uczestniczyły  

w wykonywaniu zamówienia, posiadają kwalifikacje i wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia 

budowlane oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.  

 

 
3. 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 

1)  
 
 

    

2)  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

                                                
9  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Kontrakt 03 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

 Załącznik 6 - wzór wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżli okres prowadzenia tej działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                    ZGOK.JRP.P/5/12 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez10:  
 

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

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 
 

L.p. Rodzaj roboty 
budowlanej 

Wartość 
w PLN 

 (bez VAT) 

Przedmiot i 
zakres roboty 
budowlanej 

(nazwa 
wykonanego 
zamówienia)  

Data wykonania 

Miejsce wykonania 
Nazwa 

Wykonawcy
11 początek 

(data) 
zakończenie 

(data) 

1        
2        
3        
..        
..        

 
Rodzaj roboty budowlanej: - Przez rodzaj roboty budowlanej Zamawiający rozumie – budowa obiektu 
gospodarki odpadami: składowiska odpadów lub sortowni odpadów lub kompostowni odpadów 
 
UWAGA  
*/ – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty  wskazanych w tabeli 
powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 
**/ – W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innych 
walutach niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty w której podano wartość robót przyjmie 
średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.  
 
 
PODPIS(Y): 
 
                                                
10  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
11  Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.  
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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 

1)   
 
 

    

2)   
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Kontrakt 03 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

Załącznik nr 7 - wzór o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust.1 u.p.z.p. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                         ZGOK.JRP.P/5/12 
        
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez12:  
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
 
spełniam(-y ) warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
3. 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 

1)  
 
 

    

2)  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 8 – wzór Oświadczenie o oddaniu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                          ZGOK.JRP.P/5/12 

 
…................................................................. 
(pieczęć, nazwa i dokładny adres podmiotu) 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
 

Oświadczenie o oddaniu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
 
Wykonawcy ................................................................................................................................. 

(dane wykonawcy korzystającego z udostępnionych zasobów) 
 

składającemu ofertę w postępowaniu o udzielenie zmówienia na Budowa Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 
Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Podmiotu oświadczam(y), że: 
 
oddaję w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) ww. wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby 
…................................................................................................................................................ 
     (wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 

 
3. 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 

1)  
 
 

    

2)  
 
 

    

 


