
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki 

zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  dotyczące: 
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunek określony  art. 24 ust. 1 ustawy Pzp powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

1.5. W celu spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca: 
1.5.1. musi, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie wodociągu żeliwnego o 
średnicy min. DN 100 i długości min. 100 m w terenie miejskim. 
Za teren miejski Zamawiający rozumie miasto o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 000 mieszkańców. 

1.5.2. musi, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazać, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zatrudniał rocznie 
średnio co najmniej 12 osób. 

1.5.3. musi, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
W przypadku wartości wyrażonych w walucie obcej, do jej przeliczenia 
zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP aktualnej w dniu wystawienia dokumentu (przez tabelę aktualną na dany dzień uważa się tabelę opublikowaną w tym dniu bądź, w przypadku braku takiej tabeli, 
ostatnią tabelę opublikowaną przed tym dniem). Tabele kursów średnich dostępne są na stronie www Narodowego Banku Polskiego: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx (dostęp 29.01.2016 r.). 

1.5.4. może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 



osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

1.6. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), według 
formuły  „spełnia - nie spełnia”. Rodzaje wymaganych dokumentów i oświadczeń określone zostały w pkt 6. niniejszej SIWZ. 

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU: 
2.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 

2.1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ), 
2.1.2. wykaz robót budowlanych, w zakresie określonym w pkt. 1.5.1., wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru 
stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ); 
Dowodami są: 
a) poświadczenie, 
b) inne dokumenty -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania. 
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

2.1.3. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie - w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 1.5.2 SIWZ (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ). 

2.1.4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - wystawioną nie wcześniej niż 3 



miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2.2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 

2.1.2. – 2.1.4 mogą być złożone wspólnie. 
2.3. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie powoływał się na potencjał innych podmiotów, Zamawiający 

żąda na podstawie zapisów art. 36b  ust. 1, aby Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem ich 
nazw (firmy) (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ). 

2.4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
2.4.1. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, żąda złożenia w ofercie stosownych dowodów w zakresie niezbędnym do udowodnienia, iż wykonawca dysponuje zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania 
danego zamówienia, w zależności od okoliczności przypadku, z którego korzysta wykonawca. Dowodami tymi mogą być dokumenty dotyczące w 
szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

Z treści informacji zawartych w przedłożonych dowodach, o których mowa powyżej musi wynikać jednoznacznie w jaki sposób i na jakich zasadach 
podmiot trzeci będzie faktycznie udostępniał swoje zasoby wykonawcy.   
W ramach dowodów zaleca się dołączenie umowy regulującej współpracę 
między wykonawcą, a podmiotem trzecim. 
2.4.2. Wykaz podmiotów, o których mowa w pkt. 2.4. należy sporządzić w oparciu 

wzór wykazu podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (stanowiący zał. nr 7 do SIWZ), 
2.4.3. Jeżeli w ocenie zamawiającego informacje, o których mowa w pkt. 2.4.1. będą niewystarczające tj. nie potwierdzające spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie z zapisami  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający uzna, iż wykonawca nie udowodnił dysponowania niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu i 
zażąda od wykonawcy, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, uzupełnienia dokumentów. 

2.4.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 2.4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 



wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

2.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 
2.5.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ), 
2.5.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2.5.3. 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 ofert, 

2.5.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 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 ofert, 

2.5.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2.5.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2.5.7. lista podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy wykonawca (dla grupy kapitałowej przyjmuje się znaczenie nadane 

przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 

2.6. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również spółki cywilne, dokumenty 
potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (o których mowa w pkt. 2.5.) składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

2.7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy Pzp 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 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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. 

2.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
2.8.1. w pkt 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.6. - 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 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2.8.2. w pkt 2.5.5 – składa 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, ustawy Pzp. 
2.8.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.8.1. i 2.8.2. , zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed 
notariuszem.  

 


