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Zamówienie prowadzane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą pzp”) 

w trybie przetargu ograniczonego 

 

 

USŁUGA PN.  

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania:  

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

 

Stadium opracowania: 

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

(WOD, wniosek) 

 

 

 

UWAGA 

WOD nie jest Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

WOD jest pewnego rodzaju instrukcją dla Wykonawców, stworzoną w celu ułatwienia złożenia 

w/w wniosku. We WOD (ze względu na przejrzystość postępowania) znajdują się informacje, które 

dotyczą elementów przyszłej SIWZ (oznaczone: „na etapie SIWZ”), a które nie odnoszą się 

bezpośrednio do niniejszego etapu postępowania, który wyłącznie dotyczy złożenia WOD. 

 

 

 

 

Marcinowice, listopad 2010r. 

http://www.marcinowice.pl/
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Gmina Marcinowice 

ul. Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

 

W imieniu Zamawiającego, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem na podstawie art. 15 PZP działać 

będzie Janusz Rybka prowadzący działalność gospodarczą pn.: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, 50-

043 Wrocław, ul. Podwale 17B/1A, Tel/fax: 71 35  92 962, zwany w postępowaniu Pełnomocnikiem. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy pzp. 

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „WOD”, w odpowiedzi 

na publiczne ogłoszenie o przetargu, mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

Wzór niniejszego WOD można pobrać ze strony internetowej:  

http://www.bip.marcinowice.pl 

2. Zamawiający, ze względu na wartość zamówienia, przekazał ogłoszenie o niniejszym zamówieniu 

do Biuletynu Zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało również w 

siedzibie zamawiającego przy ul. Tuwima 2 w Marcinowicach, w miejscu publicznie dostępnym - 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 

 http://www.bip. marcinowice.pl 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji 

inwestycji pod nazwą: „KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA 

Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej w gminie Marcinowice, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

uzyskaniem wszystkich opracowań, operatów, decyzji, uzgodnień itp. na drodze postępowania 

administracyjnego. 

2) Zakres zamówienia obejmuje: 

 opracowanie projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

Nr 120, poz.1133); 

  opracowanie projektów wykonawczych (będących uzupełnieniem i uszczegółowieniem 

projektu budowlanego wielobranżowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

wszystkich robót związanych z zadaniem inwestycyjnym) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133); 

 opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach, wraz z zestawieniem 

zbiorczym kosztów dla każdej wsi oddzielnie. Kosztorysy należy sporządzić metodą 

szczegółową, zawierające również: szczegółowe przedmiary robót zawierające opis robót 
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budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia 

cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, wykazy materiałów ze szczególnym 

określeniem ich parametrów technicznych, ślepe zbiorcze zestawienie kosztów (tabela 

elementów scalonych); wykazy maszyn, urządzeń i sprzętu technologicznego, zarówno 

stałego jak i ruchomego (Dz.U. nr 130, poz.1389, z dnia 08.06. 2004r.); 

 opracowanie przedmiarów dla celów przetargowych dla poszczególnych branżowych 

projektów wykonawczych. Przedmiary robót należy przygotować zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 

r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

we wszystkich branżach (zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonywania 

robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości 

materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach pozycji 

przedmiaru robót), zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.); 

 sporządzenie lub uzyskanie własnym staraniem: map do celów projektowych, materiałów 

wyjściowych do projektowania, bilansu zapotrzebowania na media, warunków przyłączenia 

do odpowiednich mediów, opracowań dotyczących zanieczyszczeń atmosfery (jeżeli będą 

wymagane), dokumentację geologiczną oraz niezbędnych raportów opinii lub ekspertyz z 

zakresu ochrony środowiska, porozumień, zgód, uzgodnień lub pozwoleń oraz warunków 

technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem projektowanych obiektów do 

istniejących sieci uzbrojenia; 

 uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń projektów; 

 poniesienie kosztów wymaganych materiałów i uzgodnień; 

 przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 

celu wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę; 

 wystąpienie, w imieniu Zamawiającego, o decyzję pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U, z 2006r., Nr 156, poz. 1118  z 

późn.zm.); 

 opracowanie całości dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku CD; 

3) Parametry określające wielkość sieci: 

 Długość sieci przesyłowych: .ok. 7 400 m 

 Długość sieci na terenie poszczególnych wsi: Kątki - ok. 1560m; Wirki-ok.3020m;  

Wiry-ok. 2950m; Tąpadła - ok. 2450 m; Mysłaków-ok. 4550m. 

 Ilość mieszkańców w miejscowościach objętych projektem – 2358 osoby 
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4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ – OPZ, który zostanie 

przesłane Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. 

5) Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):  

71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 

4. Zamówienia częściowe (na etapie SIWZ) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

5. Zamówienia uzupełniające (na etapie SIWZ) 

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej (na etapie 

SIWZ) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. Zamawiający nie będzie udzielał zamówienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: do dnia 15.03. 2012r. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena spełnienia warunków dotyczyć 

będzie wszystkich wykonawców łącznie. 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) Posiadać wiedzę i doświadczenie,  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w projektowaniu obiektów o charakterze 

podobnym do przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał (prawidłowo ukończył), zgodnie z zasadami  wiedzy 

budowlanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, minimum 3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 

min. 5 000,00 m każda. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
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 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył w/w usługi. 

3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej 

Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie. 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje Zespołem Projektowym, którego członkowie będą 

posiadać kwalifikacje i doświadczenie, w tym: 

a) główny projektant - doświadczenie przy projektowaniu w charakterze kierownika projektu, dla 

co najmniej dwóch projektów związanych z  gospodarką wodno - ściekową. 

b) projektanci branżowi w zakresie:  

 branża instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;  

 branża instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych,  

 branża drogowa, 

którzy posiadają ogólne doświadczenie zawodowe min. 5 lat, w tym co najmniej 2-letnie 

doświadczenie przy projektowaniu w określonej branży.  

 

Członkowie Zespołu Projektowego, którym dysponuje Wykonawca, muszą posiadać wymagane 

ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 

w specjalnościach wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku składania ofert 

przez Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, uzyskane w innych 

państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394). 

Zamawiający dopuszcza dysponowanie głównego projektanta oraz projektanta branżowego branży 

instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w jednej osobie, jeśli spełnia ona wymagania dla 

poszczególnych osób.  

 

Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. Ponadto zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  
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4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie. 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.: 

 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł 

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, Wykonawca ma dostarczyć: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie; 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. 

5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca ma dostarczyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;  
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3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt. 2. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226, poz. 

1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

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

prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że; 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7. niniejszego WOD, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

 

UWAGA: 

Zamawiający dołączył do niniejszego WOD wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, 

a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść wniosku o 

dopuszczenie oraz jego kompletność odpowiada Wykonawca. 

 

10. Wadium (na etapie SIWZ) 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

10.000 PLN 

słownie: dziesięć tysięcy złotych 

2. Oferta Wykonawcy musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w walutach obcych. 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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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.2007.42.275.). 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być 

one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wymienione w pkt. 

10.11 i 10.12 niniejszego WOD: 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 

Nr konta: Bank Spółdzielczy Nr 6 0 9531 1029 9001 0000 0101 0002 

7. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, dopuszczonych przez ustawę Pzp, należy złożyć 

w oryginale wraz z ofertą.  

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

9. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 

stronie. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, lub 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na etapie SIWZ) 
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1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z 

tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w Formularzu Oferty. 

3. 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 

(Dz.U.2007.42.275.). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany w SIWZ 

rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. 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.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN do dnia zawarcia 

umowy. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być 

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 

poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 

zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 

umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 

trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez 

zastrzeżeń. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania Umowy lub nie 

wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 

ofertę spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy pzp, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

11. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 Ustawy 

Pzp. 



Wniosek o dopuszczenie do udziału WOD 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, 
TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA” 

11 

12. Zamawiający zwróci 100 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, t.j. po otrzymaniu pozwolenia 

na budowę. 

 

12. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni 

z postępowania. 

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 8, 

to Zamawiający zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału 

w postępowaniu. 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu 

będzie większa niż 8, to Zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu w największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają 

największą ilość punktów wg zasad określonych w pkt. 13. 

 

13. Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

 

Numer 

warunku 

Warunki odnoszące się do właściwości 

wykonawcy 

Sposób dokonywania  

oceny 

1 Wykonawca musi posiadać wiedzę i 

doświadczenie w projektowaniu 

obiektów o charakterze podobnym 

do przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli 

wykonał (prawidłowo ukończył), 

zgodnie z zasadami  wiedzy 

budowlanej w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, minimum 

3 dokumentacje projektowe 

(projekt budowlany i wykonawczy) 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami o długości min. 

5.000,00 m każda 

. 

Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – wykonał (prawidłowo 

ukończył):   

3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i 

wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami o długości min. 5.000,00 m każda 

 – otrzyma 1 punktów. 

 

 Za każdą następną usługę, którą Wykonawca 

wykonał (prawidłowo ukończył) w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, polegającą na opracowaniu 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany i 

wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami o długości min. 5.000,00 m  

otrzyma 1 pkt. 
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1. Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg następującego 

wzoru: 

Ocena punktowa wniosku = suma wszystkich otrzymanych punktów 

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 

określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali 

najwyższe oceny spełniania tych warunków. W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą 

liczbę punktów o kolejności w rankingu zadecyduje sumaryczna długość sieci kanalizacyjnej (bez 

uwzględnienia długości przyłączy). 

3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania 

o udzielenie zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi 

do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 

 

14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (na etapie SIWZ) 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego.  

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

ofert:  

Kryterium:  cena - waga 100% 

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium 

oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.  

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 

100 pkt.  

5. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 

przyznawać punkty według następujących zasad:  

    Cena oferty najniższej 

Cena= --------------------------------------- x 100 
    Cena oferty badanej  
 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.  

7. 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.  

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie 

jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i 

który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie 

oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, 

zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, 

która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.  
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15. Wniosek wspólny (WOD) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.   Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa 

w ppkt 1. 

3.  Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ppkt 1, została wybrana, zamawiający będzie 

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 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. 

5.  Od momentu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

16. Sposób składania wniosków (WOD) 

1.  Informacje ogólne 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

2) Treść wniosku należy przygotować ściśle według wymogów określonych przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym wzorze Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

3) Wniosek musi być podpisany (czytelnie lub nieczytelnie wraz z pieczątką imienną) 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 wniosku 

muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących wniosek do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) 

to do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie stosownego 

pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby 

oraz numer NIP. 

6) Wniosek, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 

nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

2.  Forma wniosku (WOD) 

1) Wniosek musi być sporządzony w 1 egzemplarzu (oryginał) w języku polskim i mieć formę 

pisemną.  

2) Całość wniosku winna być złożona w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe 

zdekompletowanie.  

3) Zaleca się by wszystkie zapisane strony wniosku były ponumerowane. Strony te powinny być 

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

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa. Strony 

zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, 

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

4) Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

wniosek. 

5) Zaleca się złożenie we wniosku spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jego 

skład. 

3. Zawartość wniosku (WOD) 

Formularz Wniosku wraz z dokumentami określonymi w pkt. 9 (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie 

ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) 

 
17. Miejsce, termin i sposób składania wniosków (WOD) 

1. Wniosek należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka,  

50-043 Wrocław, ul. Podwale 17B/1A w nieprzekraczalnym terminie: 

 

        do dnia:  29.11. 2010 roku        do godz.:  12:00 

 

Jako termin złożenia wniosku będzie przyjęta data i godzina dostarczenia wniosku pod wskazany 

wyżej adres. 

2. Wniosek należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

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

 

Nazwa i adres Wykonawcy     Nazwa i adres Pełnomocnika 

 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

 
3. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie, o którym mowa w punkcie 2, Zamawiający zwróci 

go niezwłocznie. 

 
18. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza 

porozumiewania się drogą elektroniczną. 

2) Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.  

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

wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowania o udzielenie zamówienia na  

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania:  
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z ich treścią. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Wykonawcy 

zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:  

Gmina Marcinowice  

ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice. 

4) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Anna Urbańska w godz. 7.30 do 15.30, tel. 74 8503492, faks 074 8585231 

 

19. Wykaz załączników do niniejszego wniosku (WOD) 

Załącznikami do niniejszego WOD są następujące wzory: 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1.  Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Załącznik nr  2.  
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3.  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4.  Wzór wykazu wykonanych usług 

Załącznik nr 5.  Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

Załącznik nr 6.  Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień 

Załącznik nr 7.  
Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów 

Załącznik nr 8.  
Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do 

wykluczenia 
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Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej): 

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

Adres*: ............................................................................................................................ 

TEL.* .........…………................………………………………………………………………………………………………………………. 

REGON*: …………………................……………………………………………………………………………………………………….…… 

NIP*: …………………………………................………………………………………………………………………………….……………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ........................................................ 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

 

 

 

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

1) zapoznałem się z treścią ogłoszenia dla niniejszego zamówienia, akceptuję jego treść w 

pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, 

2) składam niniejszy wniosek [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

______________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

                                                 
TP 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

 

Ja (My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz.759 ze zmianami), a w tym: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_____________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami). 

 

 

 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_____________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych usług 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie* 

 

Lp. Przedmiot usługi* Wartość** Daty wykonania Odbiorca 

     

     

     

     

 

* należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy wykonawca spełnienia warunek. 
Należy załączyć dokument potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

** należy podać wartość netto w złotych (PLN). 

 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_____________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

Oświadczam, że dysponuję / będę dysponował osobami:* 

Funkcja pełniona 
w toku realizacji 

zamówienia 
Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

i doświadczenie ** 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 

osobami* 

Główny 

Projektant 
   

Projektant 

branżowy 
(branża instalacyjna w 

zakresie: sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 
gazowych, 

wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń) 

   

Projektant 

branżowy 
(branża instalacyjna w 

zakresie: sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych) 

   

Projektant 

branżowy  

(branża drogowa) 
   

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_____________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

* w przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

** należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunek 
określony w pkt III.3.4 ogłoszenia o zamówieniu.  



Wniosek o dopuszczenie do udziału WOD 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, 
TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA” 
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 

Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia: 
 

Funkcja pełniona 
w toku realizacji 

zamówienia 
Imię i nazwisko Posiada wymagane uprawnienia 

   

   

   

   

   

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_____________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 



Wniosek o dopuszczenie do udziału WOD 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, 
TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA” 
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Załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

 

Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę ……………………………………………………………………………………… 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

zobowiazujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Udostępnione zasoby to: 

1. Wiedza i doświadczenie*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

2. Potencjał techniczny*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

4. Zdolność finansowa*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_____________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

* do zobowiązania należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 



Wniosek o dopuszczenie do udziału WOD 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI 
SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, 
TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA” 
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Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP 

 

Przetarg ograniczony na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 

„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 

DO ZEBRZYDOWA” 

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………….......……. , prowadzący działalność gospodarczą na 
(Imię, nazwisko) 

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej numer ……............................ prowadzoną przez 

………………………………...........................................………………….…………................, z siedzibą w(e) 

….....…………………………………………………….…………., ul. ...................................................................... 

 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ: 

― nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji 

― nie ogłoszono w stosunku do mnie upadłości 1) 

― po ogłoszeniu upadłości zawarto ze mną układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego2). 

 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_____________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 

 
1) niewłaściwe skreślić 


