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1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Koleje Dolnośląskie S.A., 59–220 Legnica, ul. Kolejowa 2, telefon: 76 850-65-11, fax: 76 855-33-02, 
www.kolejedolnoslaskie.eu . 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia.   
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 132 ust. 1 pkt. 5 
w zw. z art.133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dalej Pzp oraz w oparciu 
o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie 
jest zobowiązana stosować przepisów ustawy Pzp.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających 
na budowie hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei Dolnośląskich S.A. obejmujące wykonanie: 

a) dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanych dalej „opracowaniem”. 

b) robót budowlanych polegających na budowie hali do obsługi autobusów szynowych zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego opracowaniem. 

c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, uruchomienie wszystkich wybudowanych 
obiektów i urządzeń, przeszkolenie personelu Zamawiającego i przekazanie obiektu 
do Zamawiającego. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane 
we Wzorze Umowy (WU – II część SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ), 
które stanowią integralną część SIWZ. 

 
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
 

7. Informacje dodatkowe. 
7.1. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania, zamawiający może je unieważnić bez podania przyczyny. 
7.2. Zamawiający może przeprowadzić drugi etap postępowania w postaci negocjacji z Wykonawcami. 

Do udziału w negocjacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zaproszeni wszyscy 
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu. 

 
8. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2017r. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz z  uzyskaniem wszystkich 
decyzji koniecznych do dopuszczenia do użytkowania lub innych decyzji warunkujących to dopuszczenie 
(jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie, to uzyskanie tego pozwolenia) 
do dnia 30.04.2017r., przy czym wszystkie roboty budowlane i kompletna dokumentacja powykonawcza 
zostaną wykonane do dnia 31.03.2017 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

http://www.kolejedolnoslaskie.eu/
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia (zgodnie z treścią Załącznika nr 3). 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  
w tym okresie, wykonali łącznie następujące usługi i roboty budowlane: 

9.1.b.1. co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego 
projekt budowlany i wykonawczy hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji stalowej lub 
żelbetowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

9.1.b.2. co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego 
projekt budowlany i wykonawczy budowy torowiska kolejowego lub tramwajowego o długości 
min. 50m toru podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową lub budową 
zasilania wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

9.1.b.3. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie hali o kubaturze min. 12.000 m3 
o konstrukcji stalowej lub żelbetowej oraz 

9.1.b.4. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie torowiska kolejowego lub 
tramwajowego o długości min. 50m toru podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz 
z przebudową lub budową zasilania. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zgodnie z treścią 
Załącznika nr 3). 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia (zgodnie z treścią Załącznika nr 3). 

e) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla 
których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią Załącznika nr 4. 

9.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  
w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW. Ocena będzie dokonywana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

 
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
10.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 
a) Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) zgodnie z treścią Załącznika Nr 3. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej 
jeden z Wykonawców. 

b) Wykazu należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie łącznie: 

10.1.b.1. usług, których przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego projekt budowlany 
i wykonawczy hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji stalowej lub żelbetowej wraz ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

10.1.b.2.  usług, których przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego projekt budowlany 
i wykonawczy budowy torowiska kolejowego lub tramwajowego o długości min. 50m toru 
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podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową lub budową zasilania wraz 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

10.1.b.3. robót budowlanych polegających na budowie hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji 
stalowej lub żelbetowej oraz 

10.1.b.4.  robót budowlanych polegających na budowie torowiska kolejowego lub tramwajowego 
o długości min. 50m toru podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową lub 
budową zasilania 

- wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług i robót oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone – zgodnie z treścią Załącznika Nr 6. 
  
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa, budzić będą wątpliwości 
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie 
nie zostało wykonane lub zostało wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

 
10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1  Regulaminu udzielania zamówień  w Spółce Koleje 
Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: 

a) Oświadczenia Wykonawcy w trybie § 15 ust. 1 Regulaminu, o którym mowa powyżej (w oryginale) 
zgodnie z treścią  Załącznika  Nr 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej (w oryginale) zgodnie z treścią Załącznika Nr 5. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Listę/Informację składa każdy 
z Wykonawców. 

d) Zamawiający nie wymaga załączania przez Wykonawców innych dokumentów niż żądane przez 
niego w przedmiotowym SIWZ. 

 
10.3. Pozostałe informacje. 
a) Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z zastrzeżeniami, o których mowa w 
pkt. 10.1.1. ,10.2.1., 10.2.3. IDW IDW (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być 
dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku gdy 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający 
może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania tego podmiotu 
powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania, czego 



  

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

SIWZ – KD/NBZ/R/32/2016 
Budowa hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei Dolnośląskich 

 6 

konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu 
dotyczy. 

10.3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zmierza powierzyć podwykonawcy (dotyczy tych wykonawców, którzy przewidują 
wykonanie części zamówienia przez podwykonawców) lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w pkt 
10.3.2. IDW w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
9.1.2. IDW. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania podwykonawcy jak za własne. 
W przypadku braku informacji na temat powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy 
Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez jego udziału. 

10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w takim 
przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli nie wynika ono z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa Konsorcjum lub umowa spółki cywilnej). 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (np. konsorcjum, 
spółka cywilna) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.1. - 9.1.4 
IDW oceniane będzie łącznie, tj. Zamawiający uzna spełnienie przez np. konsorcjum, spółkę cywilną 
warunku udziału, o którym mowa w pkt 9.1.2 IDW jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę lub jedną 
robotę budowlaną spośród wymienionych w pkt. 9.1.2.1. – 9.1.2.4 IDW. 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie 
warunków dot. niepodlegania wykluczeniu, o których mowa w pkt 9.1.5 IDW, oceniane będzie 
osobno dla każdego z Wykonawców tj. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

10.5. Wykonawcy zagraniczni. 
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wówczas mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami. 

11.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje faksem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.3. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące SIWZ, jednak nie później, niż 
na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając odpowiedzi 
na stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania). 

11.4. Zaleca się, by Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową Zamawiającego, ponieważ 
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
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którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także 
na tej stronie. 

11.5. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –  Tomasz Lewandowski, Jerzy Zając. 
b) w sprawach dot. procedury przetargowej – Tomasz Lewandowski, Anna Cierniak. 
c) Kontakt z osobami wskazanymi w pkt. 11.5.1. i 11.5.2. może następować z uwzględnieniem 

postanowień pkt.11.1. oraz poprzez e-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu.  
 

12. Wymagania dotyczące wadium. 
12.1. Wykonawca obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 

50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
12.2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu 

składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 
12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie 
z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).  

12.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
42 1140 2091 0000 4220 0800 1004 z dopiskiem: Wadium przetarg nieograniczony – Budowa hali 
do obsługi autobusów szynowych dla Kolei Dolnośląskich S.A. (KD/NBZ/R/32/2016). 

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za skutecznie wniesione Zamawiający uzna 
wadium, które najpóźniej w terminie składania ofert będzie znajdować się na rachunku 
Zamawiającego. Zaleca się by do oferty załączyć oryginał lub kopię potwierdzenia wniesienia wadium. 

12.6. Wadium musi obejmować termin związania ofertą.  
12.7. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć w oryginale razem 

z ofertą (dokument nie może być trwale spięty z ofertą) lub w osobnej kopercie w siedzibie 
Zamawiającego: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica, Sekretariat, najpóźniej w terminie wyznaczonym 
na składanie ofert. 

12.8. Zamawiający zwraca wadium: 
a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
b)  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie wadium,  
c) Niezwłocznie, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem  terminu składania 

ofert. 
12.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca wykonawcy wadium wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

12.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  

wykonawcy.  

mailto:przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
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13. Termin związania ofertą. 

13.1. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą  
o czas oznaczony, nie dłużej jednak niż 30 dni. 

 
14. Opis sposobu przygotowania ofert. 

14.1. Oferta powinna spełniać zasady określone w SIWZ, tj: 
a) oferta oraz wszystkie jej załączniki (wszystkie zapisane strony) muszą być podpisane przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby wymienione we właściwym 
rejestrze, bądź umocowane do składania oświadczeń woli na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez osoby uprawnione), 

b) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 
c) Oferta musi być czytelna, powinna mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku 

polskim. 
d) Oferta powinna zawierać: 

14.1.d.1. Zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, adres 
do korespondencji, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer 
NIP, e-mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu 
osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Ofertowym), 

14.1.d.2. Cenę ofertową podaną zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 „Cena oferty”. 
14.1.d.3. „Okres gwarancji” – Załącznik nr 2 

e) Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach, 
f) Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, 
g) Zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron, 
h) Jeżeli pytanie w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”, 
i) Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, 

zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki cyfr i liczb 
należy pisać wyrazami, 

j) Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej (opieczętowanej) uniemożliwiającej 
jej wcześniejsze otwarcie i ujawnienie treści oferty, 

k) Na kopercie należy umieścić nazwę Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania, tzn.:  Koleje 
Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy oraz napis: OFERTA – Przetarg nieograniczony „Budowa 
hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei Dolnośląskich S.A.”, Nie otwierać przed 
godz. 1230  dnia 23.09.2016r.. 

l) W przypadku niewłaściwego zaadresowania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem 
otwarcia. 

m) Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to przed upływem 
terminu składania ofert składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty sporządzone 
wg powyższych zasad, umieszczone w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: COFNIĘCIE 
OFERTY – Przetarg nieograniczony „Budowa hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei 
Dolnośląskich S.A.”, 

n) Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, 
to przed upływem terminu składania ofert składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną 
wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: ZMIANA 
OFERTY – Przetarg nieograniczony „Budowa hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei 
Dolnośląskich S.A.”. 
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o) Zaleca się zachować kopię złożonej oferty. 
 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
15.1. Miejsce składania ofert: Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ulica Kolejowa 2, 59-220 

Legnica w Sekretariacie . 
15.2. Termin składania ofert upływa dnia 23.09..2016r. o godz. 1200. 
15.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez 

Wykonawców drogą pocztową. 
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego. 
15.5. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 
 

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 
16.1. Cenę oferty brutto stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które należy podać 

na Załączniku 1 do Formularza Ofertowego „Cena oferty” i zgodnie z jego treścią. 
16.2. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia opisanego zgodnie z treścią SIWZ związane m.in. z realizacją innych obowiązków 
Wykonawcy określonych w treści wzoru umowy. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny oferty 
obciąża Wykonawcę. 

16.3. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 
Kodeksu Cywilnego.  

16.4. Cenę oferty zgodnie z wytycznymi, o których mowa w niniejszym punkcie należy obliczyć  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług. 

16.5. Cenę należy podać w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone  
w PLN. 
 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz oceny ofert. 
 

17.1. Kryteria oceny ofert: 
a) Cena oferty (wg Załącznika Nr 1)                  - znaczenie - 95% 
b) Okres gwarancji (wg Załącznika Nr 2)  - znaczenie -   5% 

 
17.2. Przydzielanie punktów za cenę: 

a) oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 95 punktów;  
b) pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru: 
 
 

                                                                    cena najniższa [zł]  
                    ilość punktów za cenę = ----------------------------------  x 95 
                                                                        cena oferty [zł]  

 
17.3. Przydzielenie punktów za okres gwarancji nastąpi wg wzoru: 

 
                              gwarancja oferty - 36 miesięcy 
                    ilość punktów = ------------------------------------------  x 5 
                                                        48 miesięcy – 36 miesięcy 
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Uwaga: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.  
Punktowany będzie okres gwarancji pomiędzy 37 a 48 miesięcy. 
 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza podpisał 
umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzorze 
Umowy (WU). 

 
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Regulacje 
dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są we Wzorze Umowy, który 
stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia. 

Postanowienia zawarte są w załączonym do SIWZ Wzorze Umowy (WU) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ).  
 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

21.1. Protest przysługuje Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
postanowień Regulaminu.  

21.2. Umotywowany protest w formie pisemnej (dokument z własnoręcznie złożonym podpisem – oryginał) 
wnosi się do Zamawiającego. 

21.3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł 
zapoznać się z jego treścią. 

21.4. Za datę wniesienia protestu zostanie uznana data otrzymania przez Zamawiającego protestu w formie 
pisemnej. 

21.5. Protest wobec treści ogłoszenia, wobec SIWZ, wnosi się w terminie: 
a) 3 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 
b) 3 dni od dnia opublikowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie później jednak niż 

na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.  
21.6. Po wniesieniu protestu wobec treści ogłoszenia lub SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 
21.7. W zakresie nie określonym w ust. 5 protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub 

można było powziąć  wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
21.8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 5 dni. 
21.9. Zamawiający rozpatruje protest  w terminie 5 dni od dnia otrzymania. 
21.10. Zamawiający oddala protest w przypadku:  

a) niezachowania postanowień ust.21.2., 
b) braku rozpatrzenia w terminie, o którym mowa w ust. 21.9., 
c) uznania przez zamawiającego, że protest jest bezzasadny. 

21.11. Zamawiający odrzuca protest wniesiony: 
a) po terminie,  
b) przez podmiot nieuprawniony. 
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21.12. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. 
21.13. Do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia. 
21.14. Protest nie przysługuje w sprawie: 

a) wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia, 
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

21.15. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł 
protest, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przekazuje wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ. 

21.16. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność. 
21.17. O powtórzeniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 
21.18. Od oddalenia lub odrzucenia protestu wykonawcom nie przysługuje odwołanie. 

 
22. Załączniki do IDW. 

 
Załącznikami do IDW są następujące wzory: 
 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy 

2. Załącznik nr 1 Cena oferty 

3. Załącznik nr 2 Okres gwarancji 

4. Załącznik nr 3 
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzający spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 4 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania  

6. Załącznik Nr 5 Informacja dotycząca grupy kapitałowej 

7. Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych i usług 

8. Załącznik Nr 7 Informacja o podwykonawcach 
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FORMULARZ OFERTOWY 
  
 
 
Wykonawca: 

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

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

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:  

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

3. Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Województwo: …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

5. Powiat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

6. Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

7. Numer faxu:  ………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 

8. Numer REGON : ……………………………………………………………………………………………………………………….……...... 

9. Numer NIP : ………………………………………………………………………………………………………………..…………….…… 

10. E - mail : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………... 

11. Internet: http://  ……………………………………………………………………………………………………………………......…. 

12. Numer konta bankowego : . ………………………………………………………………………………………………………….… 

13. Osoba upoważniona do kontaktów   ………………………………….………….tel …………..………………………………… 

14. Przedstawiciele Wykonawcy (na etapie realizacji umowy): 

1) Kierownik budowy ............................................................ tel. ..........,  

2) Koordynator ds. BHP ....................................................., tel. .................................................... 

 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
  Wykonawcy 

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

      (imię i nazwisko) 
 
Data : .................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 
 

„Cena oferty”  
 

 
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 
 
brutto: 
cyfrowo:................................................................................................................................................ złotych 

słownie: ................................................................................................................................................ złotych 

 
w tym netto: 
cyfrowo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  złotych 

 
VAT: 
cyfrowo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. złotych 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. złotych 

 
 
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje:  

 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie opracowania określonego w §1 ust. 1 pkt 1) – 3)  

wzoru umowy w wysokości:  

cyfrowo: ………………….……….. zł (słownie: …………………………………………………………………..…………. złotych), 

w tym:  

kwota netto wynosi: ………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………. złotych),  

podatek VAT wynosi: ………….. zł (słownie: …………………………………………………….………………………. złotych)  

2) Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1 pkt. 4) 

wzoru umowy w wysokości:  

cyfrowo: …………….……….….. zł (słownie: ……………………………………………………..…………………………. złotych), 

w tym:  

kwota netto wynosi: ……………….... zł (słownie: …………………………………………………………..……………. złotych),  

podatek VAT wynosi: …….…... zł (słownie: ……………………………………….….…………………….… ………. złotych)  
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3) Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, uruchomienie 

wszystkich wybudowanych obiektów i urządzeń, przeszkolenie personelu Zamawiającego 

i przekazanie obiektu do Zamawiającego określonych w § 1 ust. 1 pkt. 5)  w wysokości:  

cyfrowo: ……………….…….. zł (słownie: …………………………………………………………….………………………. złotych), 

w tym:  

kwota netto wynosi: ………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………. złotych),  

podatek VAT wynosi: ………….. zł (słownie: ……….………………………………………………………..… ………. złotych) 

3. Integralną część niniejszego Załącznika stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Wykaz 

cen ryczałtowych” (Załącznik nr 1 do umowy).  

 
 

 
Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

„Okres gwarancji” 
 
 

Proponowany okres gwarancji wynosi: 
 
cyfrowo: .................................................................................................. miesięcy 
słownie: ................................................................................................... miesięcy 
 
Uwaga: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Punktowany będzie okres gwarancji pomiędzy 37 
a 48 miesięcy. 
 
 
Przydzielenie punktów za okres gwarancji nastąpi wg wzoru: 
 
                                                    gwarancja oferty - 36 miesięcy 
                    ilość punktów = -----------------------------------------------  x 5 
                                                        48 miesięcy – 36 miesięcy 

 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

OŚWIADCZENIE 
w trybie § 13 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla których Spółka 
nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie 
przekraczającej równowartości progów unijnych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 
/W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej 
jeden z Wykonawców/ 

 
Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 
(Podstawa prawna: § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień  w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla których 

Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 

Jako Wykonawca oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia * 
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  

lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie trzech lat w przed wszczęciem postępowania, 

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

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

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

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

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

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

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

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

10. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, 
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

11. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania, 

12. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
/W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców/ 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 
 
 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 
 
Zgodnie z ustawą  z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 
z późn.zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Informuję, że: 
(niepotrzebne należy skreślić) 
 
1) Należę do grupy kapitałowej i załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

 
 

............................................................. 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionych do jego reprezentowania 
lub 

 
2) nie należę do grupy kapitałowej 
 

............................................................. 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionych do jego reprezentowania 
 

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) – 
w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) lub złożyć informację, zgodnie z pkt 2 oraz podpisać 
dokument w pkt 2) - w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej).   
 
 
 
/w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Listę/Informację składa każdy 
z Wykonawców/ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 
 
 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

„WYKAZ WYKONANYCH USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH” 
 

Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie łącznie: 

1) usług, których przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego projekt budowlany 
i wykonawczy hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji stalowej lub żelbetowej wraz ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

2) usług, których przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego projekt budowlany 
i wykonawczy budowy torowiska kolejowego lub tramwajowego o długości min. 50m toru 
podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową lub budową zasilania wraz ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

3) robót budowlanych polegających na budowie hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji stalowej 
lub żelbetowej oraz 

4) robót budowlanych polegających na budowie torowiska kolejowego lub tramwajowego o długości 
min. 50m toru podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową lub budową zasilania 

 
wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń), że usługi zostały wykonane należycie, a roboty budowlane 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 
 

Lp. 

Opis 
wykonanych 

usług oraz 
robót 

budowlanych 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

Data 
Wykonywania * 

 

Dowody 
potwierdzające** 

 
Odbiorca 
(nazwa, 
adres, 

telefon) 

Doświadczenie własne 
Wykonawcy/Wykonawca 

polega na zasobach 
innych podmiotów*** 

      
Własne/oddane do 

dyspozycji *** 

      
Własne/oddane do 

dyspozycji *** 

      
Własne/oddane do 

dyspozycji *** 
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Własne/oddane do 

dyspozycji *** 

 
* Należy wykazać  usługi i roboty budowlane wyłącznie mieszczące się w okresie pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
** W przypadku robót budowlanych należy załączyć dowody (poświadczenia) dotyczące ważniejszych 
robót, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak przedmiotowych 
dokumentów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 
 
** W przypadku usług należy załączyć dowody potwierdzające, że zostały wykonane należycie.  
Brak przedmiotowych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Brak przedmiotowych 
dokumentów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

 
 *** Skreślić odpowiednie. Jeśli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów do wykazu należy 
dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.3.2 IDW. 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 
 
 

„Informacja o podwykonawcach” 
(jeżeli dotyczy) 

 
 
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (dotyczy 
tych wykonawców, którzy przewidują wykonanie części zamówienia przez podwykonawców). 
 
 
 

Lp. 
Nazwa części zamówienia powierzonej 

podwykonawcy 
Firma podwykonawcy 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

... 
 
 

 

 
 

W przypadku braku informacji na temat powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy 
Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez jego udziału. 
 
  
  

Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 

 


