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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100212-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wilkowice: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2017/S 054-100212
Gmina Wilkowice – Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, Osoba do kontaktów: Teresa Łaciak,
Wilkowice 43-365, Polska. Tel.: +48 4990077. Faks: +48 8173043. E-mail: tlaciak@wilkowice.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.2.2017, 2017/S 029-052700)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45231300, 45100000, 45110000, 45111000, 45112000, 45200000, 45230000, 45231000, 45233000
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.03.2017 r. do godz. 13:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądza;b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancji bankowych;
d) gwarancji ubezpieczeniowych;
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Wilkowice: Bank Spółdzielczy w Bystrej
ul. Zdrojowa 11, nr 41-8133-0003-0000-0244-2000-0018, a potwierdzenie dokonanego przelewu zaleca się dołączyć do
oferty.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty.
Dokument wadialny musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 „uPzp” – wg stanu prawnego na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia.Zaleca się
zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz
z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
6. Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać
wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego
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wskazania w jego treści wielości wykonawców składających ofertę] pod takim jednak warunkiem,że tenże wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem uprawnionym do
działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.3.2017 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.3.2017 (13:15)
VI.3) Informacje dodatkowe
I. Procedura odwrócona
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw.„procedurę
odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdz.
13 SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ wraz z ofertą, a następnie żąda od
niego przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
II. Dokumenty, które wszyscy wykonawcy muszą złożyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ:
1. Oświadczenie wstępne w formie wypełnionego i podpisanego Formularza JEDZ – aktualne na dzień składania oferty.
Uwaga:
1.1.W przypadku wypełniania JEDZ należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp (tekst jedn. z 2015poz., 2164
ze zmianami);
1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa odrębnie każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
1.5. Formularz JEDZ powinien być podpisany przez wykonawcę, podmiot trzeci, podwykonawcę, odpowiednio przez tego,
kogo dotyczy składany formularz JEDZ. W przypadku formularza składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia formularz powinien podpisać każdy z wykonawców, który składa dany formularz.
1.6. W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych,ogólnodostępnych
bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np.adresy stron internetowych),
tak, aby Zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty.
1.7. JEDZ w formatach .doc, i .pdf stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna
jest instrukcja wypełniania JEDZ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/JednolityEuropejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.Pełnomocnictwo
nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym
dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało
podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.
3. Dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt 8.5 SIWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania
przelewu.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, o których mowa w pkt 3.2 f) SIWZ przy zachowaniu
podziału na rejony A, B, C, G, H, K, L, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych (Dz.U. z 2001, nr 80, poz. 867) wraz ze zbiorczym zestawieniem materiałów, sprzętu, robocizny.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Dokument Wykonawca winien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert, tj.
a) wykaz wskazujący:
— osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i minimum 5 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w powyższej specjalności oraz określający
— roboty budowlane, przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy. Wykazane roboty budowlane o których mowa
powyżej – muszą polegać na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej łączącej w sobie dwie technologie wykonywania robót,
tj. metodę wykopową oraz metodę bezwykopową /np. przewiert, przecisk,przepych/ o wartości każdej z robót min. 5 000
000 PLN brutto
b) dowody, że wykazane roboty budowlane, o których mowa w ppkt a) zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone [np. referencje, protokoły odbioru końcowego robót lub odbioru częściowego robót
itd.].
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/
urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że
zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
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w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów.
IIII. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1.e SIWZ).
IV. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt II.3 ogłoszenia, ustalony na 1.6.2017 r.
jest terminem orientacyjnym (przewidywanym i pożądanym) i może ulec przesunięciu np. ze względu na przedłużającą
się procedurę przetargową.
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 7.4.2017 r. do godz. 13:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądza;b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancji bankowych;
d) gwarancji ubezpieczeniowych;
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Wilkowice: Bank Spółdzielczy w Bystrej
ul. Zdrojowa 11, nr 41-8133-0003-0000-0244-2000-0018, a potwierdzenie dokonanego przelewu zaleca się dołączyć do
oferty.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty.
Dokument wadialny musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 „uPzp” – wg stanu prawnego na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia. Zaleca się
zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz
z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
6. Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać
wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego
wskazania w jego treści wielości wykonawców składających ofertę] pod takim jednak warunkiem,że tenże wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem uprawnionym do
działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
7.4.2017 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
7.4.2017 (13:15)
VI.3) Informacje dodatkowe
I. Procedura odwrócona
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw.„procedurę
odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdz.
13 SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2. Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ wraz z ofertą, a następnie żąda od
niego przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
II. Dokumenty, które wszyscy wykonawcy muszą złożyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ:
1. Oświadczenie wstępne w formie wypełnionego i podpisanego Formularza JEDZ – aktualne na dzień składania oferty.
Uwaga:
1.1.W przypadku wypełniania JEDZ należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp (tekst jedn. z 2015poz., 2164
ze zmianami);
1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa odrębnie każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
1.5. Formularz JEDZ powinien być podpisany przez wykonawcę, podmiot trzeci, podwykonawcę, odpowiednio przez tego,
kogo dotyczy składany formularz JEDZ. W przypadku formularza składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia formularz powinien podpisać każdy z wykonawców, który składa dany formularz.
1.6. W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych,ogólnodostępnych
bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np.adresy stron internetowych),
tak, aby Zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty.
1.7. JEDZ w formatach .doc, i .pdf stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna
jest instrukcja wypełniania JEDZ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/JednolityEuropejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone
do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest
wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie
rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało
podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.
3. Dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt 8.5 SIWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania
przelewu.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, o których mowa w pkt 3.2 f) SIWZ przy zachowaniu
podziału na rejony A, B, C, G, H, K, L opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
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Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych (Dz.U. z 2001, nr 80, poz. 867) wraz ze zbiorczym zestawieniem materiałów, sprzętu, robocizny. Kosztorys
winien zawierać ceny składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) dla poszczególnych branż robót.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Dokument Wykonawca winien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert, tj.
a) wykaz wskazujący:
— osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i minimum 5 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w powyższej specjalności oraz określający,
— roboty budowlane przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy. Wykazane roboty budowlane, o których mowa
powyżej muszą polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej łączącej w sobie dwie technologie wykonywania robót, tj.
metodę wykopową oraz metodę bezwykopową /np. przewiert, przecisk, przepych/ o wartości każdej z robót min. 5 000
000 PLN brutto.
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
b) dowody, potwierdzające że: wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy np.
— protokoły odbioru końcowego robót budowlanych,
— protokoły odbioru częściowego robót budowlanych,
— referencje wystawione przez inwestora dla wykonawcy robót budowlanych,
— oświadczenie wykonawcy robót budowlanych lub inwestora, potwierdzające że dedykowana osoba pełniła w
wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy,
— dziennik budowy potwierdzający, że dedykowana osoba pełniła w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika
budowy,
— oświadczenie dedykowanej osoby, potwierdzające że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika
budowy,
c) Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełnienia przy ich
realizacji funkcję kierownika budowy
Uwaga:
Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy
muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art.
26 ust. 1 „uPzp”, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 „uPzp” na późniejszym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/
urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że
zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów.
IIII. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1.e SIWZ).
IV. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt II.3 ogłoszenia, ustalony na 1.6.2017 r.
jest terminem orientacyjnym (przewidywanym i pożądanym) i może ulec przesunięciu np. ze względu na przedłużającą
się procedurę przetargową.
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