
Chełm Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: Budowa prawego wału przeciw 

powodziowego rzeki Przemszy w km 4 plus 752 - 6 plus 652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm 
Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie.

Numer ogłoszenia: 226659 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski , ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. 
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 
projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: 
Budowa prawego wału przeciw powodziowego rzeki Przemszy w km 4 plus 752 - 6 plus 652 w m. 
Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: Budowa prawego wału p. 
powodziowego rzeki Przemszy w km 4 plus 752 - 6 plus 652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm 
Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie wraz ze złożeniem odpowiednich wniosków i 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. Rozwiązania projektowe powinny 
uwzględniać uwarunkowania wynikające z dwóch kluczowych dokumentów koordynujących 
działania dla integracji celów polityki wodnej ukierunkowanej na obniżenie zagrożenia 
powodziowego, a mianowicie: - Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000 60 WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej), ustanawiająca ramy na rzecz ochrony wszystkich typów 
wód, - Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007 60 WE Parlamentu i Rady z dnia 23.10.2007 r. 
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim), regulująca podstawy podejmowania 
działań dla ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz jego skutków, Przedmiotowa 
dokumentacja winna być zgodna z w w dokumentami z zakresu gospodarki wodnej oraz być spójna 
z priorytetami i celami ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, ustalonymi w dokumentach 
strategicznych unijnych, krajowych i regionalnych. W szczególności winna nawiązywać do zadania 
nr 17 Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły - ustanowionego uchwałą nr 151 
2011 Rady Ministrów z 09.08.2011 r. Parametry techniczne wału przeciwpowodziowego objętego 
opracowaniem powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać lokalizację wału 
na obszarze występowania szkód górniczych. Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej 
należy wykorzystać opracowaną w 2012 r. dokumentację Koncepcja budowy wału 
przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Przemszy w rejonie dzielnicy Chełm Mały w 
gminie Chełm Śląski będącą w posiadaniu Zamawiają Koncepcja ta w wariancie I wstępnie 
pozytywnie zaopiniowanym przez RZGW w Gliwicach przewiduje budowę wału klasy III o 



szerokości korony 3 m, średniej wysokości H=2,4 m i długości ok. 2200 m. Planowane nachylenie 
skarpy odwodnej 1 : 2,5, a odpowietrznej 1 : 2. Koncepcja ta dostępna jest do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz 
uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt. Lokalizacja 
przedmiotowego obwałowania została przedstawiona na mapie orientacyjnej stanowiącej załącznik 
nr 9 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W 
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 1.1 posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do 
wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi 
(potwierdzone dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana należycie). 
w zakresie opracowania projektu budowlanego dot. obwałowań 
przeciwpowodziowych o długości nie mniejszej niż 1.5 km każde i uzyskał 
pozwolenie na budowę lub zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na 
budowę na podstawie tego projektu. 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 
kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
to jest osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania odpowiedniej 



specjalności odpowiednie dla branż występujących w dokumentacji: -uprawnienia 
projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle 
hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno -budowlanej w specjalizacji obiekty 
budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz będącymi 
członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 1.4. znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej równą 50 000,00 zł 
brutto). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust.1 Pzp. 3. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2 są poświadczenia lub w 
przypadku robót budowlanych inne dokumenty (lub w przypadku usług 
oświadczenie wykonawcy) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. Zgodnie z §9 
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń o 
których mowa w pkt. 3, może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie (należyte wykonanie usług) określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 5. 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. 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. 6. W przypadku 
powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się aby 
wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 
wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-
how, ) 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 8. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i 
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć(w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, za 
wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt.1 poniżej, które należy przedłożyć w 
oryginale: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (w formie oryginału ) 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 



udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.; 2) Wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG ., 3) Wykazu 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 do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - 
WYKAZ OSÓB 4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień-zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ 5) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w rozdz. V, 
ust.1, pkt. 1.4 SIWZ . B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 
5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego 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 Ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) 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 niż3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Ustawy, 



wystawionej nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) 
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 właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) W lit. B pkt. 2, 3, 4 i 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, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, C) nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie; 2) w lit. B pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 4 -8 Ustawy. 
przy czym dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8, ppkt 1) lit. A i C) oraz w 
ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert a dokument, o którym mowa powyżej w pkt 8 ppkt 1) lit. B) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 9) 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 8 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. Oświadczenie takie nie powinno być wystawione 
wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(odpowiednio do wskazanych dla pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 terminów wystawienia 
dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 10) W przypadku gdy złożone przez 
Wykonawców dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych 
walutach niż PLN ,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs 
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
11) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 12)informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W 
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 1.1 posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do 
wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi 
(potwierdzone dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana należycie). 
w zakresie opracowania projektu budowlanego dot. obwałowań 
przeciwpowodziowych o długości nie mniejszej niż 1.5 km każde i uzyskał 
pozwolenie na budowę lub zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na 
budowę na podstawie tego projektu. 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 
kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
to jest osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania odpowiedniej 
specjalności odpowiednie dla branż występujących w dokumentacji: -uprawnienia 
projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle 
hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno -budowlanej w specjalizacji obiekty 
budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz będącymi 
członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 1.4. znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej równą 50 000,00 zł 
brutto). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust.1 Pzp. 3. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2 są poświadczenia lub w 
przypadku robót budowlanych inne dokumenty (lub w przypadku usług 
oświadczenie wykonawcy) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. Zgodnie z §9 
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń o 
których mowa w pkt. 3, może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie (należyte wykonanie usług) określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 5. 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. 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. 6. W przypadku 
powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się aby 



wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 
wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-
how, ) 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 8. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i 
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć(w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, za 
wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt.1 poniżej, które należy przedłożyć w 
oryginale: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (w formie oryginału ) 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.; 2) Wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG ., 3) Wykazu 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 do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - 
WYKAZ OSÓB 4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień-zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ 5) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w rozdz. V, 
ust.1, pkt. 1.4 SIWZ . B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 
5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 



informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego 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 Ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) 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 niż3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) 
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 właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) W lit. B pkt. 2, 3, 4 i 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, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, C) nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie; 2) w lit. B pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 4 -8 Ustawy. 
przy czym dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8, ppkt 1) lit. A i C) oraz w 
ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert a dokument, o którym mowa powyżej w pkt 8 ppkt 1) lit. B) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 9) 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 8 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. Oświadczenie takie nie powinno być wystawione 
wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(odpowiednio do wskazanych dla pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 terminów wystawienia 
dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 10) W przypadku gdy złożone przez 
Wykonawców dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych 
walutach niż PLN ,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs 
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
11) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 12)informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W 
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 1.1 posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do 
wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi 
(potwierdzone dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana należycie). 
w zakresie opracowania projektu budowlanego dot. obwałowań 
przeciwpowodziowych o długości nie mniejszej niż 1.5 km każde i uzyskał 
pozwolenie na budowę lub zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na 
budowę na podstawie tego projektu. 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 
kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
to jest osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania odpowiedniej 
specjalności odpowiednie dla branż występujących w dokumentacji: -uprawnienia 
projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle 
hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno -budowlanej w specjalizacji obiekty 
budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz będącymi 
członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 1.4. znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej równą 50 000,00 zł 
brutto). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 



udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust.1 Pzp. 3. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2 są poświadczenia lub w 
przypadku robót budowlanych inne dokumenty (lub w przypadku usług 
oświadczenie wykonawcy) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. Zgodnie z §9 
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń o 
których mowa w pkt. 3, może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie (należyte wykonanie usług) określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 5. 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. 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. 6. W przypadku 
powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się aby 
wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 
wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-
how, ) 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 8. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i 
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć(w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, za 
wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt.1 poniżej, które należy przedłożyć w 
oryginale: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (w formie oryginału ) 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.; 2) Wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG ., 3) Wykazu 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 do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - 
WYKAZ OSÓB 4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień-zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ 5) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w rozdz. V, 
ust.1, pkt. 1.4 SIWZ . B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 
5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego 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 Ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) 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 niż3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) 
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 właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeżeli 



Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) W lit. B pkt. 2, 3, 4 i 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, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, C) nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie; 2) w lit. B pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 4 -8 Ustawy. 
przy czym dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8, ppkt 1) lit. A i C) oraz w 
ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert a dokument, o którym mowa powyżej w pkt 8 ppkt 1) lit. B) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 9) 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 8 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. Oświadczenie takie nie powinno być wystawione 
wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(odpowiednio do wskazanych dla pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 terminów wystawienia 
dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 10) W przypadku gdy złożone przez 
Wykonawców dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych 
walutach niż PLN ,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs 
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
11) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 12)informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W 
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 1.1 posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do 
wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi 
(potwierdzone dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana należycie). 
w zakresie opracowania projektu budowlanego dot. obwałowań 



przeciwpowodziowych o długości nie mniejszej niż 1.5 km każde i uzyskał 
pozwolenie na budowę lub zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na 
budowę na podstawie tego projektu. 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 
kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
to jest osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania odpowiedniej 
specjalności odpowiednie dla branż występujących w dokumentacji: -uprawnienia 
projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle 
hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno -budowlanej w specjalizacji obiekty 
budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz będącymi 
członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 1.4. znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej równą 50 000,00 zł 
brutto). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust.1 Pzp. 3. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2 są poświadczenia lub w 
przypadku robót budowlanych inne dokumenty (lub w przypadku usług 
oświadczenie wykonawcy) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. Zgodnie z §9 
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń o 
których mowa w pkt. 3, może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie (należyte wykonanie usług) określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 5. 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. 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. 6. W przypadku 
powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się aby 
wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 
wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-
how, ) 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 8. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i 
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 



postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć(w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, za 
wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt.1 poniżej, które należy przedłożyć w 
oryginale: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (w formie oryginału ) 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.; 2) Wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG ., 3) Wykazu 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 do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - 
WYKAZ OSÓB 4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień-zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ 5) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w rozdz. V, 
ust.1, pkt. 1.4 SIWZ . B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 
5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego 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 Ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) 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 niż3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) 
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 właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) W lit. B pkt. 2, 3, 4 i 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, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, C) nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie; 2) w lit. B pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 4 -8 Ustawy. 
przy czym dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8, ppkt 1) lit. A i C) oraz w 
ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert a dokument, o którym mowa powyżej w pkt 8 ppkt 1) lit. B) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 9) 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 8 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. Oświadczenie takie nie powinno być wystawione 
wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(odpowiednio do wskazanych dla pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 terminów wystawienia 
dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 10) W przypadku gdy złożone przez 
Wykonawców dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych 
walutach niż PLN ,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs 
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
11) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 



udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 12)informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W 
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 1.1 posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do 
wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi 
(potwierdzone dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana należycie). 
w zakresie opracowania projektu budowlanego dot. obwałowań 
przeciwpowodziowych o długości nie mniejszej niż 1.5 km każde i uzyskał 
pozwolenie na budowę lub zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na 
budowę na podstawie tego projektu. 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 
kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
to jest osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania odpowiedniej 
specjalności odpowiednie dla branż występujących w dokumentacji: -uprawnienia 
projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle 
hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno -budowlanej w specjalizacji obiekty 
budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz będącymi 
członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 1.4. znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej równą 50 000,00 zł 
brutto). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust.1 Pzp. 3. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2 są poświadczenia lub w 
przypadku robót budowlanych inne dokumenty (lub w przypadku usług 
oświadczenie wykonawcy) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. Zgodnie z §9 
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń o 
których mowa w pkt. 3, może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie (należyte wykonanie usług) określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 5. 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. 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. 6. W przypadku 
powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się aby 
wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 
wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-
how, ) 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 8. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i 
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć(w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, za 
wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt.1 poniżej, które należy przedłożyć w 
oryginale: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (w formie oryginału ) 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.; 2) Wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG ., 3) Wykazu 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 do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - 
WYKAZ OSÓB 4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień-zgodnie z drukiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ 5) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w rozdz. V, 
ust.1, pkt. 1.4 SIWZ . B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w 



postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 
5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego 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 Ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) 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 niż3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) 
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 właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) W lit. B pkt. 2, 3, 4 i 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, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, C) nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie; 2) w lit. B pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 4 -8 Ustawy. 
przy czym dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8, ppkt 1) lit. A i C) oraz w 



ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert a dokument, o którym mowa powyżej w pkt 8 ppkt 1) lit. B) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 9) 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 8 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. Oświadczenie takie nie powinno być wystawione 
wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(odpowiednio do wskazanych dla pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 terminów wystawienia 
dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 10) W przypadku gdy złożone przez 
Wykonawców dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych 
walutach niż PLN ,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs 
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
11) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 12)informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  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, wraz 
z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

• 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 



• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  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 wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  4-8 ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.chelmsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.chelmsl.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm 
Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 



sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


