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1. SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia będą miały następujące znaczenie: 

1) Dokumenty Przedmiotu Partnerstwa - dokumenty, które wytworzy, wytworzył lub do 

których odwołuje się Podmiot Publiczny, służące do opisania lub ustalenia elementów 

Umowy o ppp lub Postępowania, w tym Ogłoszenie wraz z Opisem Postępowania, 

zaproszenie do składania ofert, opis przedmiotu Umowy o ppp oraz inne dokumenty, 

w tym dotyczące sposobu przedstawiania dokumentów przez Wykonawców; 

2) Minimalne Wymagania - określone przez Podmiot Publiczny w Dokumentach 

Przedmiotu Partnerstwa wymagania techniczne, fizyczne, funkcjonalne i prawne, którym 

ma odpowiadać oferta; 

3) Ogłoszenie - należy przez to rozumieć ogłoszenie dotyczące postępowania o wybór 

partnera prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia prowadzonego pod nazwą “Budowa i 

zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”, 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 maja 2017 r. pod 

numerem 2017/S 096-190032; 

4) Opis Postępowania - niniejszy dokument; 

5) Partner Prywatny – partner prywatny w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o ppp, z którym 

została zawarta Umowa o ppp; 

6) Podmiot Publiczny - podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b) Ustawy o ppp, tj. 

Gmina Karczew. 

7) Postępowanie - postępowanie o wybór partnera prywatnego do realizacji 

Przedsięwzięcia pod nazwą “Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią 

kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”, prowadzone na podstawie Ustawy o ppp i 

Ustawy o umowie koncesji, w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o ppp, numer 

referencyjny: PPP.K.1.2017; 

8) Przedsięwzięcie - przedsięwzięcie w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o ppp, obejmujące 

sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę oczyszczalni ścieków, dokonanie przepięcia 

oraz utrzymanie i zarządzanie wybudowaną infrastrukturą oraz kanalizacją sanitarną w 

zakresie świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta 

Karczew i części wsi Otwock Mały na terenie Gminy Karczew; 

9) Umowa o ppp - umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, w rozumieniu art. 7 

Ustawy o ppp, zawartą pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym na 

realizację Przedsięwzięcia. 

10) Ustawa o ppp - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696, z późn. zm.); 
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11) Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.); 

12) Ustawa o umowie koncesji - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920); 

13) Wniosek - wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu; 

14) Wykonawca – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy o ppp , który ubiega się o 

zawarcie Umowy o ppp lub złożył ofertę. 

Definicje zawarte w Opisie Postępowania dotyczą zarówno liczby pojedynczej jak i mnogiej. 

 

2. PODMIOT PUBLICZNY – INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa: Gmina Karczew 

Adres: ul. Warszawska 28 

Miejscowość: Karczew 

Kod pocztowy: 05-480 

NIP:  

Telefon:  

Faks:  

Adres email:  

Strona internetowa:  

Osoba do kontaktów:  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiot Przedsięwzięcia obejmie: 

1. Poniesienie przez Partnera Prywatnego wydatków na realizację Przedsięwzięcia 

w zakresie określonym w umowie o ppp (sfinansowanie Przedsięwzięcia); 

2. Zaprojektowanie i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w celu 

rozpoczęcia, przeprowadzenia i zakończenia budowy oczyszczalni oraz możliwości 

świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie spoczywającym na 

Partnerze Prywatnym, zgodnie z przepisami prawa o raz zasadami określonymi 

w umowie o ppp; 

3. Budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. Qd,śr.= 3000 m3/d na terenie 

działki nr ew. 1 / 1 obr. 3 zlokalizowanej przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Karczewie, z możliwością jej rozbudowy i zwiększenia przepustowości o parametr, 

który zostanie określony w opisie przedmiotu partnerstwa na etapie zaproszenia do 

składania ofert, w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcami. Wskazany 

parametr przepustowości Qd,śr.= 3000 m3/d jest wstępnym założeniem Podmiotu 

Publicznego. Minimalne wymagania w tym zakresie zostaną określone na etapie 

zaproszenia do składania ofert, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami. 
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4. Przepięcie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające dokonanie rozdziału 

ścieków poprzez przyjęcie do wybudowanej  oczyszczalni ścieków tylko z terenu miasta 

Karczew (w tym także przebudowa i budowa niezbędnych kanałów sanitarnych na 

terenie osiedla mieszkaniowego Ługi w Karczewie).  

5. Utrzymanie i zarządzanie wybudowaną oczyszczalnią i siecią kanalizacji sanitarnej 

w zakresie świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Karczewa wraz z osiedlem Ługi oraz częścią Otwocka Małego w zakresie określonym 

w umowie o ppp. 

Wkładem własnym Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięcia będzie: 

1. Nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym 1/1 obręb 3 o pow. 9469 m2, 

położona przy ul. Ks. Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Karczewie oraz działki, 

umożliwiające zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika – Jagodzianki; 

2. Kompleks urządzeń kanalizacyjnych obejmujących sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń 

służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające 

i oczyszczające ścieki wraz z wszelkimi urządzeniami i budynkami oraz przyłącza 

kanalizacyjne, a także pięć przepompowni ścieków: 1) przy ul. Chłopickiego w 

Karczewie, 2) przy ul. Otwockiej w Karczewie, 3) przy ul Bielińskiego w Karczewie, 4) 

przy ul. Stare Miasto w Karczewie, 5 ) „Ługi” przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w 

Karczewie. 

Forma przekazania wkładu własnego będzie wynikiem negocjacji z Wykonawcami 

zaproszonymi do udziału w postępowaniu.  

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić będą pożytki w formie opłat pochodzących 

od mieszkańców  Miasta Karczew i części wsi Otwock Mały oraz podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na tym samym obszarze, z tytułu świadczenia przez partnera 

prywatnego w oparciu o przedmiot partnerstwa, usług komunalnych w zakresie gospodarki 

ściekowej. Podmiot Publiczny nie planuje partycypować finansowo w realizacji 

Przedsięwzięcia na żadnym z etapów jego realizacji w formie dokonywania bezpośrednich 

płatności na rzecz Partnera Prywatnego. 

Podmiot Publiczny nie przewiduje realizacji Przedsięwzięcia w formie spółki, o której mowa 

w art. 14 Ustawy o ppp. 

Podmiot Publiczny określi ostateczny opis przedmiotu partnerstwa w Dokumentach 

Przedmiotu Partnerstwa, przekazanych Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania 

ofert, na podstawie analizy rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawców w toku 

przeprowadzonych negocjacji.  

Podmiot Publiczny określi minimalne wymagania techniczne, fizyczne, funkcjonalne 

i prawne, którym ma odpowiadać oferta [art. 2 pkt 4 Ustawy o umowie koncesji], 

w Dokumentach Przedmiotu Partnerstwa, przekazanych Wykonawcom wraz z 

zaproszeniem do składania ofert.  
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4. TRYB I HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA O WYBÓR PARTNERA 

PRYWATNEGO 

 

4.1. Podstawa prawna Postępowania 

Przedsięwzięcie pn.  „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną 

na terenie Gminy Karczew” realizowane będzie w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego na podstawie przepisów Ustawy o ppp. 

W związku z przyjętym przez Podmiot Publiczny założeniem, że wynagrodzeniem Partnera 

Prywatnego będzie wyłącznie prawo do eksploatacji przedmiotu Przedsięwzięcia, zgodnie 

z art. 4 ust. 1 Ustawy o ppp, do wyboru Partnera Prywatnego i Umowy o ppp stosuje się 

przepisy Ustawy o umowie koncesji, w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o ppp. 

4.2. Tryb Postępowania 

1. Podmiot Publiczny na podstawie art. 28 i 29 Ustawy o umowie koncesji przeprowadzi 

postępowanie o wybór Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia w 

następującym trybie: 

1) w odpowiedzi na Ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy mogą złożyć 

wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji oraz brak podstaw wykluczenia z 

Postępowania w terminie i na zasadach określonych w Opisie Postępowania;  

2) Podmiot Publiczny przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami dopuszczonymi do 

udziału w Postępowaniu, którzy spełniają kryteria kwalifikacji i nie podlegają 

wykluczeniu z Postępowania; 

3) Podmiot Publiczny po zakończeniu negocjacji określi Minimalne Wymagania i zaprosi 

Wykonawców biorących w nich udział do składania ofert; 

4) Podmiot Publiczny dokona oceny ofert i poinformuje Wykonawców o wyborze oferty 

najkorzystniejszej w sposób określony w art. 38 Ustawy o umowie koncesji. 

2. Podmiot Publiczny zaprasza do udziału w Postępowaniu o zawarcie Umowy o ppp za 

pomocą ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Opublikowane Ogłoszenie i inne Dokumenty Przedmiotu Partnerstwa, w szczególności 

Opis Postępowania znajdują się na stronie Zamawiającego pod adresem: 

http://www.bip.karczew.pl 

3. Podmiot Publiczny planuje zakończenie Postępowania i zawarcie Umowy o PPP do 

grudnia 2017 r. Podmiot Publiczny zastrzega, że termin ten w trakcie Postępowania może 

ulec zmianie. 
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5. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA  WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA I KRYTERIA 

KWALIFIKACJI 

5.1. Wykonawcy, którzy mogą ubiegać się o zawarcie Umowy o ppp 

1. O zawarcie Umowy o ppp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy o umowie 

koncesji oraz w art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy o umowie koncesji. 

2. O zawarcie Umowy o ppp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają kryteria 

kwalifikacji w Opisie Postępowania w zakresie: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie kryteriów kwalifikacji, o których 

mowa w Sekcji III.1.2 Ogłoszenia (pkt. 5.3 Opisu Postępowania) i Sekcji III.1.3 

Ogłoszenia (pkt 5.4 Opisu Postępowania) oraz brak podstaw do wykluczenia 

z Postępowania z przyczyn określonych w Sekcji III.1.1 Ogłoszenia (pkt 5.2. Opisu 

Postępowania), poprzez złożenie stosownych dokumentów i oświadczeń, o których 

mowa w Rozdziale 6 Opisu Postępowania. 

4. Z treści załączonych do Wniosku oświadczeń i/lub dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił kryteria kwalifikacji. 

5. W celu spełnienia kryteriów kwalifikacji Wykonawca może polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, bez względu na charakter prawny związków łączących go z tymi 

podmiotami. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Podmiotowi Publicznemu, że w ciągu całego okresu obowiązywania Umowy o ppp, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Umowy o ppp – dokument ten należy 

dołączyć do Wniosku (formularz stanowi załącznik nr 8 do Opisu Postępowania). 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w Opisie Postępowania, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Umowy o ppp oraz oceny, 

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, Podmiot Publiczny żąda dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu Umowy o ppp; 
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Umowy o ppp; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

kryteriów kwalifikacji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8. Podmiot Publiczny żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich 

dokumentów wymienionych w pkt 6.1 Opisu Postępowania do złożenia, których 

zobowiązany jest Wykonawca. 

9. Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów w odniesieniu do 

kryteriów kwalifikacji dotyczących sytuacji finansowej (Sekcja III.1.2 Ogłoszenia), 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę Podmiotu Publicznego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10. Brak spełnienia chociaż jednego warunku przez Wykonawcę, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

11. Ocena spełniania kryteriów kwalifikacji zostanie dokonana według formuły spełnia / 

nie spełnia. 

5.2. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z Postępowania 

Opis przesłanek wykluczenia z Postępowania: 

1. Podmiot Publiczny wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-10 oraz w art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy o umowie koncesji. 

2. Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi jedna z podstaw wykluczenia, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-8 Ustawy o umowie koncesji lub art. 32 ust. 2 

Ustawy o umowie koncesji, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub zobowiązanie się do naprawienia szkody 

lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są wystarczające do zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli Wykonawca został 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu na zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego lub zakaz ubiegania się o zawarcie umowy koncesji oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Podmiot Publiczny, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 2 powyżej. 
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4. Podmiot Publiczny wyklucza Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zawarcie 

Umowy o ppp, jeżeli okaże się, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. 

5.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis kryterium sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości 

co najmniej 10 000 000,00 PLN.  

2. Do przeliczenia wartości finansowej określonej w pkt 1 powyżej, a występującej w 

innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego, z dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo 

średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania 

ogłoszenia jest sobota. 

5.4. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Opis kryterium zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej: 

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, 

oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qd,śr. = 1500 m3/d.   

2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał lub aktualnie wykonuje, przez nieprzerwany okres co najmniej 

kolejnych 12 miesięcy, minimum 1 usługę z zakresu zarządzania oczyszczalnią 

ścieków o przepustowości co najmniej Qd,śr. = 1500 m3/d. 

3. O zawarcie Umowy o ppp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować w okresie wykonywania Przedsięwzięcia i skierują do jego realizacji: 

 min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

równoważne do wyżej wskazanych, posiadającą doświadczenie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków, w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości co 

najmniej Qd,śr.= 1500 m3/d; 

 min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą 
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doświadczenie w zakresie wykonania w ostatnich pięciu latach przed upływem 

terminu składania Wniosków co najmniej jednej dokumentacji projektowej 

wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącej budowy oczyszczali ścieków 

o przepustowości co najmniej Qd,śr.= 1500 m3/d; 

 min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, 

posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania Wniosków, w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej przy 

realizacji budowy obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 

Qd,śr.= 1500 m3/d. 

4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji określonych w pkt 3 powyżej. 

5. Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym 

wskazanym w warunkach określonych dla personelu Wykonawcy, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających 

im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów 

Ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

6. Przez oczyszczalnię Podmiot Publiczny rozumie zespół podstawowych obiektów 

technologicznych, służących bezpośrednio do oczyszczania ścieków oraz 

znajdujących się na wspólnym terenie obiektów pomocniczych niezbędnych dla 

dostawy energii elektrycznej, wody, stworzenia odpowiednich warunków do pracy i 

obsługi oczyszczalni. 

7. Przez przepustowość oczyszczalni Podmiot Publiczny rozumie średni dobowy 

przepływ ścieków określony w dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków. 

8. Przez zarządzanie oczyszczalnią ścieków Podmiot Publiczny rozumie prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ PRZEDSTAWIĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW 

KWALIFIKACJI 

6.1. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w 32 ust. 1 pkt 1-10 oraz w art. 32 ust. 2 pkt 1 

Ustawy o umowie koncesji 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w 32 ust. 1 pkt 1-10 oraz w art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy o umowie 

koncesji, Podmiot Publiczny żąda od Wykonawców przedłożenia następujących 

dokumentów: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie 

określonym w 32 ust. 1 pkt 1-10 oraz w art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy o umowie 

koncesji; 

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 

pkt 1, 2 i 9 Ustawy o umowie koncesji wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu złożenia Wniosków; 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 

1 Ustawy o umowie koncesji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu złożenia Wniosków. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) 

powyżej, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, składa: 

 Pkt 2) - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 Ustawy o umowie 

koncesji, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania Wniosków; 

 Pkt 3) - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony/wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków; 

 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
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albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3. Podmiot Publiczny zgodnie z art. 32 ust. 7 Ustawy o umowie koncesji, wyklucza 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zawarcie umowy koncesji, jeżeli okaże 

się, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. W związku z powyższym 

Podmiot Publiczny zastrzega możliwość wezwania Wykonawców – na każdym etapie 

postępowania – do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu.  

6.2. Dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę kryteriów kwalifikacji 

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę kryteriów kwalifikacji w zakresie 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w Sekcji III.1.2 Ogłoszenia (pkt 5.3 Opisu 

Postępowania), Podmiot Publiczny żąda od Wykonawców przedłożenia następujących 

dokumentów: 

 oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacji (formularz stanowi załącznik nr 3 

do Opisu Postępowania); 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania Wniosków. 

6.3. Dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę kryteriów kwalifikacji 

w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę kryteriów kwalifikacji w zakresie 

zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej określonej w Sekcji III.1.3 Ogłoszenia (pkt 5.4 

Opisu Postępowania), Podmiot Publiczny żąda od Wykonawców przedłożenia 

następujących dokumentów: 

 oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacji (formularz stanowi załącznik nr 3 do 

Opisu Postępowania); 

 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
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poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 

(formularz stanowi załącznik nr 4 do Opisu Postępowania – Wykaz Robót A); 

W przypadku, gdy Podmiot Publiczny jest podmiotem, na rzecz, którego roboty 

budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 

powyżej. 

 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

poświadczenie bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenia 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków 

(formularz stanowi załącznik nr 6 do Opisu Postępowania); 

 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy o ppp, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

Przedsięwzięcia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz stanowi załącznik nr 7 do Opisu 

Postępowania); 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy o ppp posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień (oświadczenie zawarte jest w załączniku nr 7 do Opisu Postępowania). 

6.4. Uzupełnienia i wyjaśnienia  

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale 6 Opisu Postępowania, potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacji, 

określonych w Rozdziale 5 Opisu Postępowania lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia Postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Podmiot Publiczny wątpliwości, 

Podmiot Publiczny wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie 
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przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień Wniosek Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie Postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Podmiot Publiczny wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia Wniosek Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. 

3. Podmiot Publiczny może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 

powyżej. 

 

7. OGRANICZENIE LICZBY WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O ZAWARCIE UMOWY O PPP 

1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji oraz nie podlegają 

wykluczeniu z Postępowania, będzie mniejsza niż 5, Podmiot Publiczny zaprosi do 

udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki bez 

przeprowadzania kwalifikacji punktowej Wniosków. 

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji oraz nie podlegają 

wykluczeniu z Postępowania będzie większa niż 5, wówczas Podmiot Publiczny zaprosi 

do udziału w Postępowaniu 5 Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, 

obliczonych w sposób określony poniżej: 

1) Podmiot Publiczny pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę, przyzna 

Wykonawcy 1 punkt za każdą wykazaną w Wykazie Robót B (formularz stanowi 

załącznik nr 5 do Opisu Postępowania – Wykaz Robót B), zrealizowaną - ponad 

wymagane minimum określone na potrzeby spełniania kryteriów kwalifikacji 

określone w Sekcji III.1.3 Ogłoszenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

robotę budowlaną polegającą na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co 

najmniej Qd,śr. = 1500 m3/d; 

W tym celu Wykonawca przedłoży wraz z wnioskiem, Wykaz Robót B zawierający 

informacje o rodzaju, dacie, miejscu wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 
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2) przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium 

dodatkowego dwóch, bądź większa liczba Wykonawców uzyska tę samą punktację, 

o kolejności Wykonawców decydować będzie posiadanie większych środków 

finansowych i/lub zdolności kredytowej, ponad minimum określone w Sekcji III.1.2 

Ogłoszenia na potrzeby potwierdzenia spełniania kryteriów kwalifikacji. Ocena w 

powyższym zakresie zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych 

przez Wykonawcę na potrzeby potwierdzenia spełniania kryteriów kwalifikacji w 

zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej (informacja banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków). 

3. Podmiot Publiczny informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca powoła się na zdolności 

innych podmiotów, Podmiot Publiczny nie będzie uwzględniał potencjału tych 

podmiotów w punktacji w ramach klasyfikacji (nie będzie przyznawał dodatkowych 

punktów). 

4. Podmiot Publiczny nie przyzna dodatkowych punktów za wykazanie tych samych 

realizacji w Wykazie Robót A (na potrzeby potwierdzenia spełniania kryteriów 

kwalifikacji) oraz Wykazie Robót B (na potrzeby prekwalifikacji). 

5. Podmiot Publiczny informuje, iż w przypadku gdy liczba Partnerów Prywatnych, którzy 

spełnią kryteria kwalifikacji będzie większa niż 5, dokonując dodatkowej punktacji, 

Podmiot Publiczny nie będzie wzywał do uzupełnienia lub poprawienia Wykazu Robót 

B w trybie określonym w pkt 6.4 ust. 1 i 2 Opisu Postępowania. Uprawnienie Podmiotu 

Publicznego określone pkt 6.4, ust. 3 Opisu Postępowania do wezwania Wykonawców 

do złożenia wyjaśnień będzie miało zastosowanie jedynie w zakresie niezbędnym 

do usunięcia wadliwości Wykazu Robót B, i dowodów określających czy roboty zostały 

wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

6. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień, Partner Prywatny nie może uzupełniać 

Wykazu Robót B wykazu o dodatkowe zadania nieujęte w pierwotnym Wykazie Robót 

B mające na celu zwiększenie punktacji złożonego Wniosku. W przypadku nie 

przedłożenia wraz z Wnioskiem Wykazu Robót B, Podmiot Publiczny nie wezwie 

Wykonawcy do jego uzupełnienia w trybie określonym w pkt 6.4 ust. 1 i ust. 2 Opisu 

Postępowania. 

 

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAWARCIE UMOWY O PPP 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie Umowy o ppp ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia Umowy o ppp. Pełnomocnictwo należy dołączyć do Wniosku. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie poświadczonej notarialnie. 
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2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie Umowy o ppp w ramach 

konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi złożyć dokumenty w celu wykazania 

braku podstaw wykluczenia z Postępowania, wymienione w pkt 6.1 ust. 1 Opisu 

Postępowania (lub w pkt 6.1. ust. 2 Opisu Postępowania – jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

3. Wniosek Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisany i oznaczony w taki 

sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkie podmioty. 

 

9. KOMUNIKACJA 

1. W Postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

Podmiot Publiczny oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub droga 

elektroniczną (e-mail: m.skwara@karczew.pl; inwestycje@karczew.pl) lub faksem 

(nr faksu: 22 780-65-88), z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. Podmiot Publiczny wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub droga 

elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji 

przekazanej w innej formie niż pisemna. Na żądanie Wykonawcy, Podmiot Publiczny 

potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia Wniosku oraz 

Oferty (tj. formularzy i załączników), a także zmiany i wycofania Wniosku lub Oferty. 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktu przez Podmiot Publiczny do kontaktu 

z Wykonawcami: Marzena  Skwara -  tel.: (22) 780-65-88, lub  780-65-16  wew. 136, 

faks:  (22) 780-65-88. 

4. Podmiot Publiczny dokumentuje przebieg postępowania w formie protokołu 

z postępowania. 

 

10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA I OPISU 

POSTĘPOWANIA 

1. Każdy zainteresowany podmiot może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o 

wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub Opisu Postępowania. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia i Opisu Postępowania wpłynie do 

Podmiotu Publicznego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

składania Wniosków, Podmiot Publiczny nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania Wniosków, zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub Opisu Postępowania wpłynął po 

upływie terminu składania Wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Podmiot 

Publiczny może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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4. Przedłużenie terminu składania Wniosków nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosków, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami Podmiot Publiczny zamieści na stronie 

internetowej http://www.bip.karczew.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. Zasady i tryb zgłaszania wniosków o wyjaśnienie treści Dokumentów Przedmiotu 

Partnerstwa na potrzeby przygotowania oferty w Postępowaniu, zostaną określone w 

Dokumentach Przedmiotu Partnerstwa na etapie zaproszenia do składania ofert. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wniosek musi odpowiadać wymogom zawartym w Opisie Postępowania. 

2. Wniosek należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. Podmiot Publiczny 

nie wyraża zgody na złożenie Wniosku w postaci elektronicznej. 

3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

Wniosek sporządzony w innym języku niż język polski musi być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Wniosek powinien być sporządzony w sposób czytelny. Zaleca się sporządzenie Wniosku 

na komputerze lub maszynie do pisania.  

5. Każda poprawka treści Wniosku, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, 

w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

6. Wniosek i załączniki składane przez Partnera Prywatnego powinny być sporządzane 

według wzorów dostępnych pod adresem: http://www.bip.karczew.pl Podmiot 

Publiczny dopuszcza zmianę wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 

wynikające za złożenia oferty wspólnej.  

7. Zaleca się, aby strony Wniosku były kolejno ponumerowane. Dopuszcza się własną 

numerację Wniosku, w takim wypadku należy zachować ciągłość numeracji stron. W 

treści Wniosku powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.  

8. Sposób przygotowania Wniosku powinien uniemożliwiać jego zdekompletowanie 

(np. zszycie, bindowanie, oprawienie).  

9. Wymogi dotyczące opakowania i oznakowania Wniosku: 

1) Wnioski składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 

(opakowaniu); 

2) koperta (opakowanie) powinna być opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy (lub 

opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej nazwę i adres, oznaczenie 
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Wykonawcy. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres: Gmina 

Karczew – Urząd Miejski, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew oraz opisana:  

 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 
ul. Warszawska 28 

05-480 Karczew 
Znak postępowania: PPP.K.1.2017 

 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAWARCIE UMOWY O PPP NA 

REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. “BUDOWA I ZARZĄDZANIE OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ 

SIECIĄ KANALIZACYJNĄ NA TERENIE GMINY KARCZEW” 

„Nie otwierać przed dniem: 20 czerwca 2017 r., do  godz. 12:15” 

 

10. Zmiany, wycofanie Wniosku: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonym Wniosku lub go wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania Wniosków. Zarówno 

zmiana jak i wycofanie Wniosku następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 

podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

2) zmiany Wniosku oraz wniosek o wycofanie Wniosku muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu Wniosku. Odpowiednio opisane 

koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej 

„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …..”; 

3) wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonego Wniosku należy złożyć 

dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do 

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów 

załączonych do Wniosku); 

4) w trakcie publicznej sesji otwarcia Wniosków, koperty (paczki) oznakowane 

dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających Wnioski, o ile zostały dochowane wymogi wprowadzenia 

zmiany lub wycofania Wniosku; 

5) zmiany zostaną dołączone do Wniosku. 

11. W przypadku gdyby Wniosek zawierał informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien w 

sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 

opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą „NIE 
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UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, a do 

Wniosku należy załączyć wyjaśnienia uzasadniające, że zastrzeżone informacje spełniają 

wszystkie przesłanki określone w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, zawarte w art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Koszty przygotowania Wniosku pokrywa Wykonawca. 

13. Na Wniosek składają się następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany formularz „Wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu”, którego wzór stanowi załącznik nr …. do Opisu Postępowania; 

2) pełnomocnictwo/a (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale 

albo w poświadczonej notarialnie; 

3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacji oraz 

niepodleganie wykluczeniu, określonych w Rozdziale 6 Opisu Postępowania; 

4) Wykaz Robót B na potrzeby dokonania przez Podmiot Publiczny ewentualnej 

selekcji Wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu na zasadach 

określonych w Opisie Postępowania;  

14. W oryginale należy złożyć: 

1) Wniosek; 

2) oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacji; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie 

określonym w art. 31 ust. 1 pkt 1-10 i art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy o umowie koncesji; 

4) pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Umowy o ppp - w przypadku 

gdy Wykonawca z takich zasobów korzysta. 

15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie Umowy o ppp, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (każdy w odniesieniu do dotyczących go 

dokumentów); 

16. W przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega, kopie 

dokumentów dotyczących tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność 

z oryginałem przez te podmioty. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wnioski należy składać na adres: 

Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 
Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) 
Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 
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2. Termin składania Wniosków upływa w dniu 20 czerwca 2017  r., o godzinie 12:00. 

3. Otwarcie Wniosków nastąpi a w dniu 20 czerwca 2017  r., o godzinie 12:15, w siedzibie 

Podmiotu Publicznego – w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 28, sala numer 11. 

4. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania Wniosków ma data i godzina 

wpływu Wniosku do siedziby Podmiotu Publicznego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową lub kurierską. 

5. Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za:  

1) złożenie Wniosku po upływie terminu składania Wniosków; 

2) złożenie Wniosku w innym miejscu niż określonym w powyżej pkt 1 Opisu 

Postępowania; 

3) złożenie Wniosku nieopisanego w sposób zgodny z Opisem Postępowania – 

uniemożliwiający identyfikację Wniosku lub postępowania, którego dotyczy. 

6. Podmiot Publiczny dokona oceny Wniosków, a następnie przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli skutecznie Wniosek informacje o wynikach oceny 

Wniosków, w postaci elektronicznej.  

7. Podmiot Publiczny nie zastrzega terminu na dokonanie oceny Wniosków. 

 

13. NEGOCJACJE – INFORMACJE OGÓLNE 

1. Negocjacje będą prowadzone wyłącznie z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału 

w Postępowaniu. 

2. Negocjacje zostaną przeprowadzone jest przez Podmiot Publiczny w sposób 

zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców. 

3. Negocjacje będą prowadzone w języku polskim. Tłumaczenie wszelkiej dokumentacji, 

w tym dokumentacji opracowanej i przekazywanej Podmiotowi Publicznemu w trakcie 

negocjacji, zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. W trakcie trwania Postępowania niedopuszczalne są zmiany podmiotowe po stronie 

Wykonawcy z wyjątkiem sukcesji uniwersalnej. Powyższy zakaz obejmuje również 

zmiany podmiotowe w obrębie konsorcjum biorącego udział w negocjacjach po stronie 

Wykonawcy. 

5. Negocjacje miał charakter poufny i żadna ze stron Postępowania nie będzie mogła bez 

zgody drugiej strony ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżenie to obejmuje w szczególności wszelkie materiały i dokumenty przekazywane 

Podmiotowi Publicznemu przez Wykonawców, zawierające takie informacje. 

6. Negocjacje prowadzone będą turami, na podstawie tożsamej dla wszystkich agendy 

danej tury negocjacji. 
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7. Podmiot Publiczny samodzielnie ustali kolejność spotkań z Wykonawcami w ramach 

danej tury negocjacji. 

8. Spotkania w ramach poszczególnych tur negocjacji będą prowadzone w siedzibie 

Podmiotu Publicznego lub w innym miejscu wyznaczonym przez Podmiot Publiczny. 

Zaproszenie będzie wskazywało dokładne miejsce i godzinę rozpoczęcia spotkania.  

9. Podmiot Publiczny będzie na bieżąco sporządzać protokół z każdego ze spotkań z danym 

Wykonawcą przeprowadzonego  w ramach negocjacji.  

10. Podmiot Publiczny może utrwalać przebieg spotkań na nośniku audio za uprzednim 

poinformowaniem o tym fakcie Partnerów Prywatnych. 

11. Protokół po zakończeniu danej tury negocjacji będzie przekazywany Wykonawcom do 

akceptacji. W terminie 7 dni od otrzymania protokołu od Podmiotu Publicznego, 

Wykonawca będzie miał prawo zgłoszenia uwag do protokołu, które mogą zostać 

uwzględnione przez Podmiot Publiczny. W przypadku braku porozumienia stron w 

powyższym zakresie, zostanie sporządzony protokół rozbieżności. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie podpisze protokołu w powyższym 7 dniowym terminie ani nie wniesie 

do niego uwag, Podmiot Publiczny uzna, iż Wykonawca nie wniósł zastrzeżeń do treści 

protokołu. 

12. Podmiot Publiczny nie przewiduje stopniowego ograniczania liczby Wykonawców w 

trakcie procedury negocjacji. Oznacza to, że każdy Wykonawca, który został zaproszony 

do udziału w negocjacjach, zostanie zaproszony do złożenia oferty.  

13. Podmiot Publiczny będzie prowadzić negocjacje do momentu, w którym będzie mógł 

określić Minimalne Wymagania w zakresie oferty i sposobu realizacji Przedsięwzięcia.  

14. Podmiot Publiczny poinformuje Wykonawców na piśmie o zakończeniu negocjacji. Wraz 

z informacją o jego zakończeniu ustaje możliwość prowadzenia negocjacji pomiędzy 

Podmiotem Publicznym, a Wykonawcami. 

15. Podmiot Publiczny może przekazać Wykonawcom przed rozpoczęciem negocjacji 

regulamin prowadzenia negocjacji. 

16. Partner Prywatny ponosi wszelkie koszty uczestnictwa w negocjacjach.  

 

14. WSTĘPNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT 

1. Podmiot Publiczny zaprosi do składania ofert wyłącznie Wykonawców zaproszonych do 

udziału w Postępowaniu, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.  

2. Podmiot Publiczny dokona wyboru najkorzystniej oferty w oparciu o następujące 

kryteria oceny ofert: 

Kryterium 1: Wysokość taryfy (taryf) za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Kryterium 2: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem 

Publicznym a Partnerem Prywatnym. 
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3. Określenie opisu sposobu oceny ofert w ramach ww. kryteriów oceny ofert i określenie 

wag (znaczenia) kryteriów nastąpi w Dokumentach Przedmiotu Partnerstwa na etapie 

zaproszenia do składania ofert. 

4. Podmiot Publiczny określi Minimalne Wymagania w Dokumentach Przedmiotu 

Partnerstwa na etapie zaproszenia do składania ofert. 

5. Podmiot Publiczny może na etapie zaproszenia do składania Ofert zażądać od 

Wykonawców, aby wskazali w ofertach część przedmiotu Umowy o ppp, którą 

zamierzają zlecić podwykonawcom, a także aby wskazali proponowanych 

podwykonawców. 

6. Podmiot Publiczny odrzuci ofertę, jeżeli oferta:  

1) nie spełni Minimalnych Wymagań określonych w Dokumentach Przedmiotu 

Partnerstwa na etapie zaproszenia do składania ofert; 

2) zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie został zaproszony do udziału w 

postępowaniu; 

3) została złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert. 

7. Podmiot Publiczny nie odrzuci oferty jeżeli oferowane roboty budowlane lub usługi nie 

spełniają wymogów technicznych i funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu 

Umowy o ppp, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane 

rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia te wymogi. 

 

15. WADIUM 

1. Podmiot Publiczny wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę zaproszonego do 

składania ofert w wysokości 100 000,0 PLN. 

2. Wykonawcy na etapie składania Wniosków nie wnoszą wadium. 

3. Zasady wnoszenia wadium Podmiot Publiczny określi w Dokumentach Przedmiotu 

Partnerstwa przekazanych Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. 

 

16. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Podmiot Publiczny będzie wymagał od Partnera Prywatnego wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy o ppp, służącego pokryciu roszczeń Podmiotu 

Publicznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o ppp.  

2. Wysokość i warunki wniesienia zabezpieczenia Podmiot Publiczny określi w 

Dokumentach Przedmiotu Partnerstwa na etapie zaproszenia do składania ofert. 

 

17. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Podmiot Publiczny unieważni postępowanie o zawarcie Umowy o ppp, jeżeli: 
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1) nie zostanie złożony w terminie określonym w Rozdziale 12 Opisu Postępowania 

żaden Wniosek; 

2) po zaproszeniu do składania ofert nie zostanie złożona w terminie żadna oferta 

w Postępowaniu; 

3) wszystkie Wnioski albo oferty zostaną odrzucone; 

4) zajdą obiektywnie uzasadnione przesłanki, w szczególności jeżeli wystąpi istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania o zawarcie Umowy 

o ppp lub wykonanie przedmiotu Umowy o ppp nie będzie leżeć w interesie 

publicznym; 

5) postępowanie o zawarcie Umowy o ppp obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy o ppp. 

2. W przypadkach nieuregulowanych w Ogłoszeniu i Opisie Postępowania mają 

zastosowanie przepisy Ustawy o ppp, a w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o ppp, 

przepisy Ustawy o umowie koncesji. 

3. Wszelkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu ponosi Wykonawca. 

 

18. Załączniki  

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 do Opisu Postępowania – Wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu; 

2. Załącznik nr 2 do Opisu Postępowania – Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia; 

3. Załącznik nr 3 do Opisu Postępowania – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów 

kwalifikacji; 

4. Załącznik nr 4 do Opisu Postępowania – Wykaz robót budowlanych (Wykaz Robót A); 

5. Załącznik nr 5 do Opisu Postępowania – Wykaz robót budowlanych (Wykaz Robót B); 

6. Załącznik nr 6 do Opisu Postępowania – Wykaz usług; 

7. Załącznik nr 7 do Opisu Postępowania – Wykaz osób; 

8. Załącznik nr 8 do Opisu Postępowania – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów. 

 

 

Z up. BURMISTRZA 
Z-ca Burmistrza 

Bartłomiej Tkaczyk 
 

 


