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DZIAŁ I. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERT
1.

Wytyczne ogólne
1.1 Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
Adres: ul. Poniatowskiego 1, 48 – 200 Prudnik,
NIP: 755-000–63-59,
Regon: 530556655,
tel/fax.: 77 436 27 30,
e - mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl
www.zwikprudnik.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części
opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy dotyczącym realizacji
zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
1.2 Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, art. 134
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą”.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na:
Budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice realizowaną
w ramach operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w
miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.
Miejsce publikacja ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Informacji Publicznej – ogłoszenie nr: 80199-2013 z dnia: 17.05.2013 r.,


Strona internetowa Zamawiającego: www.zwikprudnik.pl,



Tablica ogłoszeń w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

1.3. Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przyłączami oraz odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji.
II. Zakres robót, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – kolektor główny zlokalizowany w miejscowość Niemysłowice
wraz z przyłączami, zakres wg przedmiaru robót oraz projektu.
W załączniki nr 12 do SIWZ przedstawiono odcinki kanalizacji sanitarnej przeznaczone do wykonania
przez Wykonawcę zamówienia.
2. Odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Niemysłowice w miejscu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, zakres robót wg przedmiaru robót.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1. Projekt wykonawczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami
w miejscowości Niemysłowice.
- załącznik nr 8.
2. Specyfikacje techniczne do projektu: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przyłączami w miejscowości Niemysłowice.
- załącznik nr 9.
3. Przedmiar robót
- załącznik nr 10.
4. Oświadczenie projektanta
- załącznik nr 11.
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5. Wyciąg z projektu budowlanego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będących przedmiotem wykonania
zamówienia zagonie z SIWZ
- załącznik nr 12.
6. Pozwolenie na budowę - załącznik nr 13.
7. Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu
- załącznik nr 14.
Projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
8. Wymienione załączniki w SIWZ wraz z całą dokumentacją projektową są do wglądu w siedzibie
Zamawiającego. Wykonawca może zapoznać się z całą dokumentacją projektową w tym z zatwierdzonym
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Wykonawca może skopiować dokumentację, koszt
skopiowania pokrywa Wykonawca.
III. Wymagania stawiane Wykonawcy
1) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:
• wykonania zadania zgodnie ze sztuka budowlaną i obowiązującymi przepisami,
• posiadania niezbędnych urządzeń i sprzętu umożliwiającego prawidłowe, dokładne i należyte
wykonanie prac budowlanych,
• dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich
jak: znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
• prowadzenia robót zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
• przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
• odpowiedzialności za ochronę instalacji na powierzchni i pod powierzchnią odtwarzanej drogi,
• przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz należyte wyposażenie BHP.
• przeprowadzenia wizji lokalnej.
2) Informacje dotyczące wykorzystanych materiałów:
• materiały użyte do zabudowy winny spełniać wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury) i muszą być przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia. Do realizacji zamówienia
mogą być zastosowane wyłącznie sprawdzone materiały, które cechuje wysoka jakość.
• Wykonawca zamówienia musi przedstawić Zamawiającemu w języku polskim specyfikacje zawierające
opis materiałów, które zamierza wykorzystać w realizacji zamówienia (z podaniem ich producentów),
świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na
materiały.
• zakup, rozładunek i miejsce składowania materiałów jest zadaniem Wykonawcy zamówienia.
• wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie
przykładowo i określają jedynie oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do
SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, zamawiający
dodaje zapis „ lub równoważne ”.
• Parametry materiałów:
Rury kanalizacyjne do kanalizacji sanitarnej
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC Ø 315, Ø 200 i Ø 160 z uszczelką, o sztywności obwodowej
SN8, ze ścianką litą (rury lite) i chropowatości bezwzględnej powierzchni wewnętrznej o wsp. k = 0,05 mm.
Przeznaczone do bezciśnieniowego transportu ścieków w kanalizacji zewnętrznej. Rury powinny odznaczać się
szczelnością oraz znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu samochodowego – powinny posiadać aprobaty
techniczne IBDiM i ITB.
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Studnia DN 1000 betonowa
Należy stosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min. C35/45 łączonych na uszczelkę
o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1000, wodoszczelne i mrozoodporne. Elementy studni
i komory stanowią:
- dolna części studni (podstawa studni) stanowiąca monolit,
- kręgi betonowe zgodne z PN-EN 1917-2004, wysokość ok. 500 mm,
- płyta pokrywowa 1000/625, przeznaczona do ruchu drogowego,
- właz żeliwny ciężki (żeliwo szare) – Ø 600 D400, zgodnie z normą PN-EN 124:2000,
z zabezpieczeniem antyobrotowym, z wypełnieniem betonowym klasa betonu B55 (C-45),
wysokość korpusu ok. 150 mm,
- w razie potrzeby regulacji wysokości betonowe pierścienie wyrównawcze - dystansowe.
Studnia i komora powinny spełniać poniższe wymagania:
Elementy łączone na zintegrowane uszczelki, w ścianach powinny być osadzone stopnie złazowe, typu ciężkiego
z żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo.
W kinecie studni powinny znajdować się przejścia szczelne – odpowiednie do rodzaju przyłączonego przewodu.
Elementy studni Wykonawca musi dobrać do wysokości studni.
Studnie Ø 425 i 315
Studzienki zgodne z normą PN–EN 476: 2000 (niewłazowe), kinety i rury trzonowe spełniające wymagania
normy PN-EN 13598-2: 2009 (dotyczy studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem).
Studzienki i ich elementy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w sieciach kanalizacyjnych- aprobaty
techniczne ITB, dopuszczenia do stosowania w pasie drogowym – aprobata techniczna IBDiM.
Elementy składowe studni 425:
- kineta PE (polietylen) z króćcami przystosowanymi do rur gładkościennych,
- rura wznosząca karbowana z PP o średnicy 425 mm,
- stożek żelbetonowy,
- teleskop z włazem żeliwnym D400 i uszczelką.
Elementy składowe studni 315:
- kineta PVC z króćcami przystosowanymi do rur gładkościennych,
- rura wznosząca karbowana o średnicy 315 mm,
- teleskop 315 składający się z rury teleskopowej gładkościennej, wyposażony musi być w uszczelkę do
połączenia z rurą wznoszącą karbowaną 315, z włazem żeliwnym B125.
3) Wymiana gruntu:
Projekt przewiduje całkowitą wymianę gruntu na odcinkach kanałów zlokalizowanych w pasie
drogowym (jezdnia), a na poboczach utwardzonych i chodnikach może pozostać istniejący grunt, gdy
będzie nadawał się do zagęszczenia.
Wywóz gruntu i jego późniejsze zagospodarowanie jest staraniem Wykonawcy zamówienia.
Informacje dotyczące wymiany gruntu zawarte są w projekcie wykonawczym – załącznik nr 8.
4) Roboty drogowe:
• zadaniem Wykonawcy zamówienia jest odtworzenie zniszczonych i uszkodzonych w trakcie budowy
kanalizacji nawierzchni drogowych i innych elementów pasa drogi (pobocza, chodniki, przepusty i
inne).
• zadaniem Wykonawcy zamówienia jest nawiązanie się do istniejącej niwelety drogi.
• mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być wbudowywana rozładowarką wyposażona w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety drogi. Warstwy wałowane
powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.
• roboty odtworzeniowe powinny być wykonane dokładnie, wszystkie urządzenia infrastruktury
wodociągowej (hydranty, skrzynki żeliwne uliczne, zasuwy) i kanalizacyjnej (włazy kanalizacyjne)
powinny być dostosowane przez Wykonawcę do niwelety drogi.
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•
•

•
•

wykonawca na własny koszt zutylizuje wszelkie odpady asfaltowe powstałe w trakcie prowadzonych
robót
wykonawca zamówienia musi dokonać zagęszczenia podbudowy jezdni, uzyskując minimalny
wskaźnik zagęszczenia Is=1,02. Wykonawca musi skontrolować wskaźnik zagęszczenia przed
ułożeniem warstw bitumicznych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, co należy
udokumentować protokołami z pomiaru. Pomiary należy wykonać za pomocą płyty VTS lub innych
urządzeń zgodnych z aktualnymi normami.
obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie protokołów badań zagęszczenia Zamawiającemu.
Wykonawca zamówienia w trakcie realizacji zadnia musi odtworzyć napotkane przewody systemu
drenażowego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu, na jakość wykonanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkownika.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt: wszelkie zanieczyszczenia, odpady asfaltowe powstałe
na skutek prowadzonych robót, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdowych do terenu prowadzenia budowy.
IV. Wymagania organizacyjne:
• przed przystąpieniem do realizacji zadania nastąpi przekazanie placu budowy – do 5 dni od daty
zawarcia umowy.
•
przed przystąpieniem do robót Wykonawca Zamówienia – kierownik robót powiadomi właściciela
działki o zamiarze rozpoczęcia prac, zostanie spisany z Zamawiającym protokół przekazania terenu.
Uprawniony kierownik z ramienia Wykonawcy podpisze oświadczenie o przejęciu obowiązków
kierownika.
• Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia ewentualnych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas
wykonania przedmiotu zamówienia.
• Wykonawca robót zapewni nadzór techniczny oraz obsługę geodezyjną zamówienia przez
uprawnionego geodetę, nadzór nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
koordynację działań ewentualnych podwykonawców, zapewni pracownikom warunki socjalne,
zabezpieczy zaplecze budowy, oznakuje i zabezpieczy teren wykonywania prac.
• Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
• Kierownicy robót zobowiązani są do dokonania wpisów do dziennika budowy.
V. Wizja lokalna
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscowości Niemysłowice w miejscu planowanych robót.
W trakcie wizji lokalnej Wykonawca będzie mógł zapoznać się z terenem i warunkami prowadzenia prac w celu
prawidłowej wyceny zamówienia oraz poprawnym sporządzeniu oferty.
Wizja lokalna musi odbyć się do dnia 12.06.2013r. Termin wizji lokalnej powinien być ustalony
z Zamawiającym telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzenie wizji
lokalnej będzie udokumentowane spisaniem protokołu.
Zamawiający zastrzega, że oceniane będą tylko te oferty Wykonawców, którzy przeprowadzili wizje lokalną
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego może zapoznać się z dokumentacją
projektową w siedzibie Zamawiającego.
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VI. Odbiór robót:
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu odbiór robót ulegających zanikowi wraz z próbami szczelności dla
kanalizacji, celem stwierdzenia ich należytego wykonania, oraz spisze protokoły prób szczelności.
W trakcie kontroli Zamawiający może nakazać przerwania prac po zgłoszeniu uwag i zaistniałych
nieprawidłowości Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poprawek zgłoszonych przez
Zamawiającego.
Po wykonaniu całości prac obejmujących przedmiot zamówienia na zgłoszenie Wykonawcy, Zamawiający
przystąpi do odbioru całości robót – co będzie potwierdzone spisaniem protokołu.
Wykonawca zamówienia wykona na własny koszt kamerownie ułożonej sieci kanalizacji sanitarnej po
wykonaniu prób szczelności i wykonaniu zasypki oraz zagęszczeniu wykopu. Film z kamerownia wraz z
profilami podłużnymi przekaże na płycie CD Zamawiającemu, profile należy przekazać również w formie
papierowej.
Wykonawca zgłosi gotowość do przeprowadzenie prób szczelności kanalizacji powiadamiając o tym z trzy
dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego. Próby szczelności muszą być przeprowadzone w obecności
przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zamówienia musi przekazać Zamawiającemu operat geodezyjny powykonawczy zatwierdzony w
miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Prudniku).
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zgłoszenia i przeprowadzenia obioru odtworzonego pasa jezdni z
właścicielem nieruchomości (drogi) i Zamawiającym. Wykonawca musi spisać protokół odbioru z właścicielem
nieruchomości (drogi) i przekazać go Zamawiającemu.
W czasie odbioru Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania odwiertów (w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego) w celu pobrania próbek odtworzonej nawierzchni i ich oceny.
Wykonawca zamówienia przekaże Zamawiającemu aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały
wykorzystane do odtworzenia nawierzchni oraz wymagane dla tych materiałów wyniki badań laboratoryjnych.
Wykonawca zamówienia winien uzyskać skwitowanie należytego przywrócenia terenu z właścicielami
poszczególnych posesji gdzie były prowadzone roboty.
VII. Warunki gwarancji i serwisu:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 5 lat gwarancji obejmujący cały zakres zamówienia.
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Usterki na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego muszą być usunięte przez Wykonawcę
w terminie do 7 dni od zgłoszenia.
VIII. Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie musi załączyć w języku polskim:
- kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ,
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały instalacyjne i budowlane (tj. rury i kształtki
kanalizacyjne, studnie: Ø1000, studzienki: Ø 425 i Ø315, materiały sypkie – piaski), jakie będą wykorzystane w
trakcie realizacji zamówienia - wzory.
IX. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia (bez zastrzeżeń), odbędzie się po dostarczeniu przez
Wykonawcę zamówienia fakturę VAT z podanym kontem bankowym. Faktura powinna być z 30
dniowym terminem płatności.
UWAGI:
•
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej
specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.

8

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 1, 48- 200 Prudnik Tel. 77 4362730, fax. 77 4362730, e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl

•
•
•

•
•
•

Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona wykluczenia wykonawców zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2
a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych
w pkt. 1.11 po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą, jako odrzucone.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty oraz
podpisaniem umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

1.4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
1.5. Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia: 15.11.2013 r.
1.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
1.7. Informacja na temat umowy ramowej
Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
1.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
1.9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
1.10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
w szczególności dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w w/w
postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie tej działalności, wykonał
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwóch różnych zadań
polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN każde zadanie.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
Wykonawca załącza do dokumentacji ofertowej dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania
niniejszego zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- wykaże, iż dysponuje osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownikiem robót sanitarnych.
- wykaże, iż dysponuje osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownikiem robót drogowych.
Osoba ta musi posiadać:
- wykształcenie techniczne, wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Osoba taka powinna być członkiem
właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w
nim terminem ważności.
Wykonawca musi przedstawić w ofercie informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia wyżej opisanych osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6.
Osoby ta muszą uczestniczyć, kierować i prowadzić nadzór nad robotami branżowymi w trakcie realizacji
zamówienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową
w wysokości minimum 300 000,00 zł. w tym celu:
Wykonawca załącza do oferty informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
1.11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp na formularzu będącym
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu będącym
załącznikiem nr 3 do SIWZ.
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3. Wykaz wykonanych usług, określonych w punkcie 1.10, punkt 1 b. SIWZ, w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wykaz osób, o których mowa w punkcie 1.10, punkt 1c. SIWZ, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu
wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór
wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie - załącznik nr 6.
6. Parafowana umowa – załącznik nr 7.
7. Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy określonych w punkcie 1.10,
punkt 1 d. SIWZ .
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia.
10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia.
11. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:
- Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- wymagane oświadczenie i dokumenty wykazane w pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 powinny być
złożone przez każdy z podmiotów.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 8, 9 i 10 niniejszego rozdziału składają
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne albo że,
uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument nie może być wystawiony
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może być wystawiony
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) art. 23
ust.1 Pzp. W takim przypadku wspólnie Wykonawcy ponoszą solidarna odpowiedzialność za
wykonania umowy.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców.
c) Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować
zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców.
d) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako cześć oferty. Wymagany jest oryginał
pełnomocnictwa.
e) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć
samodzielnie – dokumenty wymienione w punkcie 1.11 podpunkt 1, 8, 9, 10.
f) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla
nich dokumenty wymienione w 1.11 podpunkt 2, 3, 4, 5, 6, 7.
g) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziale,
ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot,
a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
h) W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzieleniu zamówienia
publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która powinna określać co
najmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas
obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
zasady dokonywania rozliczeń.
i) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia
zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.
Wobec powyższego, w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
z Pełnomocnikiem.
14. Dokumenty, o których mowa w rozdziale 1.11 są składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez Wykonawcę.
Poświadczenie powinno zawierać adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” lub „ za
zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby uprawnionej.
1.12. Sposób dokonania oceny wymaganych warunków
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta
oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.
1.13. Jedna oferta
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako Wykonawca składający ofertę wspólnie.
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
1.14. Koszty udziału w przetargu
Wykonawca poniesie wszelkie koszy związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
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2.

Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2.1. Wysokość wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 zł. (słownie:
piętnaście tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Forma wadium:
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej z kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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. 2007 Nr 42,
poz. 275 ze zm.).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę
wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z
obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiającego), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz
którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib,
b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem,
d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem,
e) termin ważności poręczenia,
g) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
W przepadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. O/Nysa
Nr rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
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Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną „za zgodność z
oryginałem”.
Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do
oryginału oferty.
2.6. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert,
2) W wymienionym przepadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
3) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
2.7. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46.1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
2.8. Utrata wadium:
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, w
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawa Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku
gdy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jednego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych na określony zakres i czas zawartej
umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,
c) gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i
rękojmi,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych udzielanych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem
gwarancji i rękojmi,
e) poręczeniach udzielanych przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:
a) w wekslach w poręczeniu wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku ING Bank Śląski S.A. O/Nysa; Nr rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770.
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4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy.
4.

Przygotowanie ofert
4.1. Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).
4.2. Forma przygotowania i podpisanie ofert
1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, z których składa się oferta sporządzona zgodnie
z załączonym do SIWZ wzorem formularza ofertowego oraz załączników.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać SIWZ.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem
w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisania.
Wszystkie stronice oferty powinny być ponumerowane, a te, na których zostały dokonane poprawki
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby), która podpisuje ofertę. Jeżeli oferta podpisana jest
przez pełnomocnika, do oferty winno być załączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi
być przedstawione w formie oryginału. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte.
3. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub jako kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.
4. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę.
W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub
osoby podpisujące ofertę.
5. W odniesieniu do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien złożyć w ofercie
zastrzeżenie, że informacje te nie mogą być udostępnione. Zastrzeżone informacje winny stanowić
oddzielna część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust.4 Pzp.
4.3. Dokumenty składne wraz z ofertą
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowanie albo w postępowaniu i zawarciu
umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wymagana forma dokumentu
– oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego
– załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru
stanowiącego – załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Wykaz wykonanych zamówień, określonych w pkt. 1.10, punkt 1b) SIWZ, sporządzone według wzoru
stanowiącego – załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Dokumenty potwierdzające, że zamówienie wymienione w załączniku 4 do niniejszej SIWZ zostały
wykonane należycie.
7. Wykaz osób, określonych w pkt. 1.10, punkt 1c) SIWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego –
załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
8. Dokument o którym mowa w pkt. 1.10, punkt 1d) SIWZ zawierający informacje banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wszelkie
wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania,
sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.11 SIWZ.
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12. Dowód wniesienia wadium zgodnie z punktem 2 SIWZ.
13. Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ.
14. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały jakie zamierza wykorzystać w trakcie realizacji
zamówienia - w języku polskim.
Załączniki składające się na ofertę powinny być wypełnione na formularzach Zamawiającego lub mogą być
wypełnione na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, opisy kolumn
i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do
SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z
zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.
4.4. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacja projektową oraz dokonać wizji
terenowej w miejscu przewidzianym do budowy.
2. W celu obliczenia ceny ofertowej Wykonawca powinien sporządzić szczegółowy kosztorys ofertowy na
podstawie załączonego do SIWZ dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiaru robót oraz
zapisów do SIWZ, przy uwzględnieniu, ze:
- cena oferowana powinna zawierać wszystkie koszty robót budowlano – montażowych i odtworzeniowych
określonych przedmiarem oraz wszystkie koszty pozostałe, związane z realizacja inwestycji wynikające z
dokumentacji projektowej, będące w zakresie umowy po stronie Wykonawcy, zgodnie z SIWZ i załączonym
wzorem Umowy na wykonanie w/w inwestycji.
- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Wykonawca nie będzie się ubiegał o
wynagrodzenie za roboty niezbędne do wykonania i nie ujęte w załączonych przedmiarach, a będące do
przewidzenia na etapie składania ofert.
- koszty pozostałe, związane z realizacja zadania powinny obejmować zakres wszelkich prac i opłat niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności koszty związane z urządzeniem i zabezpieczeniem
terenu budowy, koszty utrzymania czystości dróg dojazdowych, koszty wywozu i składowania ziemi, gruzu,
koszty transportu i eksploatacji sprzętu, koszty obsługi geodezyjnej oraz inne (w tym socjalne). Powyższe koszty
Wykonawca jest zobowiązany oszacować indywidualnie i powinny być objęte ceną oferty.
- obliczona w powyższy sposób cena jest ryczałtową. Cena ta nie będzie waloryzowana.
Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 SIWZ cenę netto i brutto w złotych polskich
(PLN) pisemnie jak i słownie za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1.3 SIWZ, z
wyszczególnionym podatkiem VAT. Jest to cena ryczałtowa. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca.
Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana przez Wykonawcę cena, w każdym przypadku będzie przyjmowana przez Zamawiającego jako składowa
wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres jego realizacji.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze całości zadania.
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4.5. Waluta oferty
Cena całkowita zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.
5.

Składanie ofert
5.1 Oznaczenie ofert
1. Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt. 5.2. i zewnętrznie opatrzona
ostrzeżeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia oraz napisem:
Oferta przetargowa na:
Budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice
realizowaną w ramach operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.
2.

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia oferty – w zamkniętej kopercie, oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci
firmy, na której zamieszczony będzie adres i nazwa Wykonawcy.

5.2. Miejsce, termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod podanym adresem:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 7 – sekretariat, 48 – 200 Prudnik
W nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia:

14.06.2013 r.

Do godziny:

10:00

2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 5.6. W tym
przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do
wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.
5.3. Oferty złożone po terminie
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 5.2., zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5.4. Zmiana lub wycofanie ofert
1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego
przed terminem składania ofert określonym w punkcie 5.2.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty (punkt 5.1). Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem: ”ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku ”ZMIAN” kopertę (paczkę)
każdej ”ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem ”ZMIANA nr…………..…”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert (punkt 5.1). Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem ”WYCOFANIE”.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
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5.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych i sposób porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami
1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli
Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą
podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
3. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ:
Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą
o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 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.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4
powyżej.
6. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zwikprudnik.pl. na której
udostępniana jest SIWZ.
7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:
Łukasz Merta, Radosław Ginter, Zbigniew Suwała
Tel/fax: 77 436 3617, wew. 36, e-mail:
l.merta@zwikprudnik.pl , z.suwala@zwikprudnik.pl
Godziny w których można uzyskać informacje: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem,
listownie - pisemnie, drogą elektroniczną. Każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
5.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieści ją na stronie internetowej www.zwikprudnik.pl. na której udostępniana jest SIWZ.
2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na
stronie internetowej www.zwikprudnik.pl.

18

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 1, 48- 200 Prudnik Tel. 77 4362730, fax. 77 4362730, e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl

6.

Otwarcie ofert i ich ocena
6.1. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 5.2. upływa termin ich złożenia.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert odbędzie się w:
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 7, 48 – 200 Prudnik, sala konferencyjna.
W terminie:
W dniu:

14.06.2013 r.

O godzinie:

10:10

6.2. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy ”WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania
zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego
podczas otwarcia.
5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia, zawierający informacje zgodne z punktem 6.2, podpunkt 4
oraz art. 96 Pzp.
6.3 Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu na składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
6.4 Jawność postępowania
1. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzenia, wyjaśnienie, oceny oraz porównanych ofert, dotyczących
wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wybór
najkorzystniejszej oferty).
2. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.
6.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert
Ceny ofert nie mogą być podane w walucie innej niż PLN.

19

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 1, 48- 200 Prudnik Tel. 77 4362730, fax. 77 4362730, e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl

6.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem
6.7.
2. Oceniający oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w
punkcie 6.8.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku do towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, którzy miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru
określonych w ogłoszeniu o przetargu: najniższa cena - 100 punktów.
5. Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób:
Ci – ilość punktów jakie otrzyma oferta ” i ” za kryterium ”cena”.
Cena oferowana najniższa

Ci = --------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.
8. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6.7. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami
1. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu
i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w SIWZ (opisane szczególnie w
punktach 1.10, 1.11, 2, 4.2 i 4.3), czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z
wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. Ocena zgodności ofert z treścią
niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń,
jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.
2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 Pzp
uznaje się za odrzucona.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
• jest niezgodna z ustawą,
• jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt.3 Prawo zamówień publicznych,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
• została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• zawiera błędy w obliczeniach,
• Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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6.8. Poprawianie omyłek
Zamawiający poprawi w ofercie następujące omyłki:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
• inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
• błędy obliczeniowe prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując
prawidłowo obliczoną stawkę podatku od towarów i usług,
• błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwot podatku od towarów i usług, przyjmując
prawidłowo zsumowane wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Nie będą poprawione następujące błędy:
• błąd polegający na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług,
• błąd polegający na całkowitym pominięciu pozycji dostawy w tabeli obliczenia ceny wynikających
z załączonego do SIWZ zestawienia.
6.9. Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym
1. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się
z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.
2. Przy sprawdzeniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedz powinny być składane
z zachowaniem pisemności postępowania. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą
faksu. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących
złożonej oferty. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych między stronami.
6.10. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy
1. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego
Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o
dokonanym wyborze. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, zamieszczone zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia
umowy.
3. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie
5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony
protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. Wzór umowy stanowi Rozdział
III do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartych w umowie, jeżeli
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są
przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum
i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:
a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
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b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być zrealizowanie
zamówienia),
c) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy
+ okres realizowania zamówienia + okres gwarancji),
d) określenie lidera konsorcjum (powinien min być Pełnomocnik wskazanego w ofercie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
e) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,
f) zapis mówiący, że Wykonawca występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizacje
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrana ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
6. 11. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne
Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje środek ochrony
prawnej, którym jest protest.
Środek ochrony prawnej, przysługuje:
a. Wykonawcom,
b. innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 Pzp,
c. organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 Pzp.
Środek ochrony prawnej przysługuje również Zamawiającemu.
2. Protest.
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, od której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wznieść protest do
Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 Pzp.
3. Odwołania.
Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty.
Zasady, terminy oraz sposób korzystanie ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI
ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 PZP).
7.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 Pzp.
O unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców którzy:
1) ubiegali się o udzielnie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przez upływem
terminu składania ofert.
2) złożyli oferty – w przypadku niezważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając
uzasadnianie faktyczne i prawne.
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W przypadku unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy,
który ubiegał się o udzielnie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które będzie
dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.
8.

Załączniki do SIWZ

L.P.

OZNACZENIE ZAŁĄCZNIKA
1

Załącznik nr 1

2

Załącznik nr 2

3

Załącznik nr 3

4

Załącznik nr 4

5

Załącznik nr 5

6

Załącznik nr 6

7

Załącznik nr 7

8

Załącznik nr 8

9
10
11

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

12

Załącznik nr 12

13
14

Załącznik nr 13
Załącznik nr 14

NAZWA ZAŁĄCZNIKA
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały
wykonane należycie
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór umowy
Projekt wykonawczy wraz z planami sytuacyjnymi i profilami
podłużnymi kanalizacji
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Oświadczenie projektanta
Wyciąg z projektu budowlanego odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej Niemysłowice będących przedmiotem wykonania
zagonie z SIWZ
Pozwolenie na budowę
Zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu

Zatwierdzony projekt budowlany znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY
Załącznik nr 1 do SIWZ
..................................................................................................,
miejscowość

dnia .............................

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Zadanie: „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice
realizowana w ramach operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Biuletyn Zamówień Publicznych NR 80199-2013 z dnia 17.05.2013 r.
1.

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy
Prudnik z o o. ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik.

2. WYKONAWCA
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1 :
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy (ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Nr telefonu: …………………………………
Nr faksu:
…………………………………

3.

ADRES PEŁNOMOCNIKA DO KORESPONDENCJI

Lp.

Nazwa(y) Pełnomocnika (ów)

Adres(y) Pełnomocnika(ów)

Nr telefonu: …………………………………
Nr faksu:
…………………………………
1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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4.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJACYM

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do kontaktów
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
5.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
(1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję (jemy) ją bez
ograniczeń;
(2) Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez Zamawiającego
w SIWZ;
(3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji;
(4) Cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT :
.................................................................. PLN
(słownie PLN: ..............................................................................................................................) plus
należny podatek VAT ……..…% w wysokości .............................................. PLN,
(słownie PLN:………………………… ……………………………………………………………)
co czyni łącznie całkowitą cenę oferty (z podatkiem VAT) : ..................................................PLN
(słownie PLN.......................................................................................................................................);
(5) Okres gwarancji wynosi 5 lat, a rękojmi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
(6) Usterki będą załatwiane w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia.
(7) Zamówienie wykonamy w terminie : od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2013r.
(8) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
(9) Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wartości całkowitej umowy.
(10)
W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
(11)

Składam,(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia]2.

(12) Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
(13) Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności
innym uczestnikom postępowania2 :
2

wykonawca usuwa niepotrzebne
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L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)

(14) Nie zamierzam(y) powierzać do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć/ podwykonawcom2
L.p.

Nazwa części zamówienia

a)
b)

(15)

Oferta została złożona na ………. stronach, kolejno ponumerowanych od nr……. do nr….…;

(16)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
6.

Nazwa
Wykonawcy

2

PODPIS(Y):
Imię i nazwisko osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawców

Miejscowość i data

wykonawca usuwa niepotrzebne
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia
Ja/My niżej podpisani
Nazwa Wykonawcy................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy..................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………..….……………
………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………….…..………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………

oświadczam/y, iż brak jest podstaw do wykluczenia w/w Wykonawcy z postępowania pn: „Budowa
kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice realizowana w ramach
operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości
Niemysłowice” – ETAP I.
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty
wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……………………, dnia …………………2013 r.
miejscowość

.............................................................................
podpis(y) i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pn.:
„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice realizowana
w ramach operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w
miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.
Ja/My niżej podpisani
Nazwa Wykonawcy................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy..................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………..….……………
……………………………………………………………………………………...…………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, ze zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego
zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.*
4. Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie, dołączamy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość kwestii zawartych
w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.
…………………….…, dnia …………………2013 r.
miejscowość

……..…………………………………………….
podpis(y) i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnych do wykonania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści punkt. 1.10, punkt 1 b. SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

L.p.

Nazwa inwestycji

Wartość brutto

Data wykonania (robót
budowlanych)

Odbiorca (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu)

Nazwa Wykonawcy

1.
2.

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane inwestycje zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego
wykonania danej inwestycji skutkuje nie zaliczeniem jej przez Zamawiającego, jako spełniającej warunek postawiony w punkt. 1.10, punkt 1 b. SIWZ.
PODPIS(Y):

………………………………….. dnia ……………2013 r.
(miejscowość)

………………………………………………..
podpis(y) i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWS

Wykaz osób kierujących pracami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w zamówieniu.
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Przy realizacji zamówienie uczestniczyć będą następujące uprawnione osoby:

Imię i nazwisko

Wykształcenie

Posiadane uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe
Nr i rodzaj

Przewidziany zakres
czynności

PODPIS(Y):
Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice realizowana
w ramach operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w
miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby
wskazane w WYKAZIE OSÓB posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania
przedmiotu niniejszego postępowania.
Oświadczam, że jestem w posiadaniu niezbędnych, sprawnych urządzeń i sprzętu, niezbędnych do
należytego wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

………………………, dnia …………………2013 r.
miejscowość

…………………………………………………….
podpis(y) i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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DZIAŁ III. WZÓR UMOWY
Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy
W dniu ……..….…. 2013 r. w Prudniku pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., mającym siedzibę w Prudniku, ul. Poniatowskiego 1,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000100300, kapitał zakładowy: 30 988 145,00 PLN, zwanym dalej ”Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu, Dyrektora Spółki:…………………………………………….…………….…………
a……………………….., z siedzibą w ………………………..…………………….…….…………….
zarejestrowaną w …………………………………………………………………………..……………..
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: ………….…, zwanym w dalszej części ”Wykonawcą”
reprezentowaną
przez:…………………...……………………..………………………………………….………………
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn:
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice realizowana
w ramach operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach
wskazanych w ofercie z dnia…………………….
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
Termin wykonania zamówienia
1.
2.

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż dnia 15.11.2013 r.
§3
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót na własny koszt;
3) zamontowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz pobór wody i energii elektrycznej na
własny koszt;
4) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
5) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego
używanego na budowie wyrobu;
6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z
kosztami utylizacji;
7) jako wytwarzającego odpady –przestrzeganie przepisów prawnych wynikających przepisów prawa;
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem, że
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są
przewidziane według umowy;
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych
na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów;
12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu
dróg, nawierzchni lub instalacji;
16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy
odbiorze;
17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości.
19) posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu
odbioru końcowego obejmujących:
a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości
kontraktu,
b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej
działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności
spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę
ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.
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20) przedstawienie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych o których mowa w pkt. 19 w dniu
przekazania placu budowy.
21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy: ………………….
4. Kierownicy budowy (robót) zobowiązani są do prowadzenia dziennika budowy.
5. Kierownicy budowy (robót) działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
6. Osoby te muszą uczestniczyć, kierować i prowadzić nadzór nad robotami branżowymi w trakcie
realizacji zamówienia.
7. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianą wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby,
która będzie podlegać zmianie.
8. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych osób niż wskazanych
w umowie, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§5
Wynagrodzenie
1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości:
........................................................................................................................................................................ zł,
słownie: ……………………………………………………………………………………………………..w tym:
– cena netto wynosi ...................................................................................................................................... zł
– podatek VAT w wysokości ……... % co stanowi kwotę .................................. zł,
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które były zamieszczone do SIWZ i jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty. Zawiera ono ponadto w szczególności koszty: wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, oraz inne
koszty powstające w trakcie budowy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
5. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:…………………….……….………..…
6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:………………..……………...…..……
§6
Warunki płatności
1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie
protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni od jej wystawienia wraz
z protokołem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru oraz komisję odbiorową.
3. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
4. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§7
Odbiory
1.

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do
Dziennika budowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie
robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót)
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach: dokumentację powykonawczą z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy i zatwierdzony w ośrodku geodezyjnym operat geodezyjny
powykonawczy,
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń (próby
szczelności sieci, kamerownie sieci, wyniki zagęszczenia gruntu) i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami,
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).
6) Protokoły odbioru dotworzonego pasa drogi spisane z właścicielem nieruchomości (drogi) jak i
skwitowanie należytego przywrócenia terenu z właścicielami poszczególnych posesji gdzie były
prowadzone roboty.
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 10
dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę
odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do
czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do
ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), tj. ………………….zł,
o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ...................................... zł w formie ..............................................................

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
1) 70% tj……………....zł wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie wpisane w protokole odbioru końcowego,
2) 30% tj. ……………..zł wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji za
wady.
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§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
Za
opóźnienie
w
zakończeniu
wykonywania
przedmiotu
umowy
–
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin
zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,01%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy, z wyjątkiem cesji wymienionej w §11 ust. 3.
5. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej wykonawcy z tytułu
niniejszej umowy i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.
§ 10
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, z
zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

3.
4.

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2)

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3)

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w
toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
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5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 11
Umowy o podwykonawstwo
1.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług
Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który
będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę
lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w
szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
Dla wyrażenia zgody na Podwykonawcę, Wykonawca na wniosek
Zamawiającego przekaże
Zamawiającemu cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Podwykonawcy w
wysokości należnego mu wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną umową.

3.

4.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje
Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten
jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

5.

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać
zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6.

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą
lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

8.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z
nimi.
9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy, zapisy ust 2-8 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
11. W uzasadnionych wypadkach strony dopuszczają możliwość zmiany Podwykonawcy i zakresu
wykonywanych przez niego robót. Do nowego Podwykonawcy mają zastosowanie zapisy ust. 2-8.
§ 12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 5 lat od
dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni
licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji
zostanie przedłużony o czas naprawy.

3.

Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

4.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji i rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.
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5.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich
usunięcie zgodnie z ust. 2, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 13
1. Funkcję koordynatora – inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie ……….……...……,
tel….……..…….
2. Funkcję koordynatora ze strony Wykonawcy zamówienia pełnić będzie …….….…..……,
tel….….………..
§ 14

Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd miejsca
wykonywania umowy.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 16
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 17
Umowa wchodzi życie z dniem podpisania.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,

2) SIWZ z załącznikami,
3) Projekt wykonawczy

ZAMAWIAJĄCY

…..………………………………

WYKONAWCA

…………………………………
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