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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.opalnet.pl

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 2013 r. poz. 907) zwanej
dalej „Ustawą”.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na podstawie przepisów na:
Dostawę materiałów sypkich przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP II.
Miejsce publikacja ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Informacji Publicznej – ogłoszenie nr: 227588-2014 z dnia: 08.07.2014 r.

1.3.



Strona internetowa Zamawiającego: www.zwikprudnik.pl



Tablica ogłoszeń w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.

3.

4.

5.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów sypkich tj. piasku oraz pospółki.
Dostawa materiałów sypkich obejmuje ich: załadunek, transport i wyładunek w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego (miejscowość Niemysłowice i Prudnik). Materiały sypkie zostaną użyte do
wykonania podsypek, zasypek rurociągów oraz do zasypania wykopów. Zamawiający zastrzega,
aby dostarczony materiał użyty do wykonania zamówienia pochodził z legalnie działającej kopalni.
Dostawa materiałów sypkich w poszczególnych partiach odbywać się będzie sukcesywnie,
w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego w ilościach i terminach wskazanych przez
Zamawiającego od dnia podpisania umowy. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą
minimum na 1 dzień roboczych wstecz ustali terminy, zakres i wskaże miejsce dostawy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności dostawy drogą telefoniczną, faxem lub emailem.
Wykonawca zamówienia winien posiadać środki transportu samowyładowcze umożliwiające
transport materiałów sypkich w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tak by jednorazowo
dostarczyć minimum 12 ton wskazanego materiału.
Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą załączyć w języku
polskim specyfikacje zawierające opis materiałów będących przedmiotem zamówienia
(z podaniem ich producentów), świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie
i deklaracje zgodności na materiały sypkie.
Wykonawca składający ofertę musi podać nazwę producenta materiałów. W trakcie realizacji
zamówienia Wykonawca dostarcza materiały tych producentów, który zostali wpisani przez
Wykonawcę w ofercie.
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym prawidłowy przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia. Wykonawca winien określić numery telefonów kontaktowych i numery
faksu (jeśli posiada) oraz inne ustalenia niezbędne do sprawnego i terminowego wykonania
zamówienia.
7. Płatności realizowane będą w cyklu comiesięcznym wg sumy ilości faktycznie dostarczonego
materiału. Przed wystawieniem faktury (obejmującej dostawy z całego miesiąca) ilość
dostarczonego materiału w miesiącu potwierdzona będzie spisaniem protokołu cząstkowego.
Zapłata zostanie dokonana przelewem, w złotych polskich, na podstawie prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT
przez Zamawiającego. Do każdej dostawy i faktury dostawca winien załączać dokumenty WZ.
8.

Wykonanie całości zamówienia zostanie potwierdzone na podstawie Protokołu ZdawczoOdbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę zamówienia. Protokół zostanie
podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich materiałów przewidzianych
w zamówieniu bez zastrzeżeń i uwag na podstawie protokołów cząstkowych, po otrzymaniu
wszystkich faktur VAT za materiały przekazane Zamawiającemu.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby faktury VAT za przedmiot zamówienia zawierały w
swoim opisie nazwę zadania lub numer umowy dotyczący niniejszego zamówienia.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Zestawienie materiałów przeznaczonych do dostawy:
A) Dostawa piasku płukanego o frakcji 0-2 mm.
Piasek płukany nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych (humus, trawa, korzenie itp.) i śmieci. Piasek
nie może zawierać kamieni ani gliny.
Wykonawca zamówienia w ofercie poda nazwę producenta piasku.
Zakupiony przez Zamawiającego piasek musi posiadać aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w budowie
nawierzchni drogowych, deklaracje zgodności.
Ilość planowanego zakupu piasku: 1990,0 ton.
B) Dostawa pospółki o frakcji 0-31,5 mm.
Pospółka nie może zawierać gliny, grud, korzeni ,śmieci itp.
Wykonawca zamówienia w ofercie poda nazwę producenta materiałów sypkich.
Zakupiona przez Zamawiającego pospółka musi posiadać aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w
budowie nawierzchni drogowych, deklaracje zgodności.
Ilość planowanego zakupu pospółki: 5820,0 ton.
12. Materiały sypkie: piasek oraz pospółka muszą nadawać się do zagęszczenia mechanicznego w celu
uzyskania stopnia zagęszczenia min. Is=1,02.
13. Gwarancja i reklamacje:
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest udzielić, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie
materiały będące przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące.
Jeśli materiał dostarczony przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów stawianych przez Zamawiającego,
Wykonawca zamówienia na własny koszt usunie materiał nie spełniający wymagań, i nie zostanie on wliczony
do rozliczenia – nie otrzyma za niego zapłaty. W miejsce wadliwego materiału Wykonawca zamówienia musi
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dostarczyć materiał nowy, zgodny z ofertą i SIWZ, spełniający wymogi Zamawiającego w terminie jednego
dnia od wezwania.
Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego telefonicznie, faksem,
email lub listownie do Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia poprzez sprawdzenie ładowności
dostarczanych materiałów.

1.4.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

14211000-3 Piasek
14212210-5 Mieszanka piasku i żwiru

1.5.

Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2015 r.

1.6.

Oferty wariantowe i oferty częściowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie 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 przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy
Pzp. do 20% wartości zamówienia podstawowego.

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;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania
niniejszego zamówienia,
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym:
jeśli wykaże, że dysponuje, co najmniej dwoma środkami transportu samowyładowczego, umożliwiające
transport piasku i pospółki w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tak by jednorazowo dostarczyć
minimum 12 ton wskazanego materiału.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty:
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- wykaz posiadanych pojazdów zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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 3 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu będącym
załącznikiem nr 4 do SIWZ.
3. Wykaz posiadanych pojazdów zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do
SIWZ
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 powinny być złożone przez
każdego z podmiotów.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 4, 5 i 6 niniejszego rozdziału składają
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) 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.
b) 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.
c) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako cześć oferty. Wymagany jest oryginał
pełnomocnictwa.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
11. Na materiały będące przedmiotem zamówienia każdy Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:
świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, i deklaracje zgodności.
12. 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 ofertą
oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.
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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.
2.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie pobiera się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.

Przygotowanie ofert

3.1 Język ofert
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).
3.2. Dokumenty składne wraz z ofertą
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Wymagana forma dokumentu – oryginał.
2. Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Wymagana forma dokumentu – oryginał.
3. 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.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego
– załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru
stanowiącego – załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Wykaz posiadanych pojazdów zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do
SIWZ
7. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności.
9. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.11 SIWZ.
Załączniki składające się na ofertę muszą 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.
3.3. Sposób obliczenia ceny oferty
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 (w tym zakup, załadunek,
transport i rozładunek materiałów sypkich w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego).
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Cenę z podziałem na materiały sypkie (piasek i pospółka) wymienione w SIWZ, należy przedstawić w
„Formularzu cenowym” – załącznik nr 2 SIWZ, Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje. Ogólną wartość
należy przenieść do „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie będą podczas wykonywania umowy podlegały
zmianie i nie będą waloryzowane. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie
dopuszcza się wariantowości cen.
Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.4. Waluta oferty
Cena całkowita zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.
3.5. Forma i podpisanie ofert
1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, z których składa się oferta sporządzona zgodnie
z załączonym do SIWZ wzorem formularza ofertowego oraz załączniki.
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 strony 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.

Składanie ofert

4.1 Oznaczenie ofert
1. Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2. i zewnętrznie opatrzona
ostrzeżeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia oraz napisem:
Oferta przetargowa na:
Dostawę materiałów sypkich przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP II.
2. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia oferty, oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy, na której
zamieszczony będzie adres i nazwa Wykonawcy.
4.2. 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.
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ul. Poniatowskiego 7 – sekretariat, 48 – 200 Prudnik.
W nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia:

22.07.2014r.

Do godziny:

10:00

2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 4.6. 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.
4.3. Oferty złożone po terminie
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2., zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4.4. Zmiana lub wycofanie ofert
1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty (punkt 4.1). 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 4.1). Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem ”WYCOFANIE”.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
4.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych
1. 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 składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składnia
wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
3. Odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zwikprudnik.pl, na tablicach ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty
przetargowe.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:
Łukasz Merta
Radosław Ginter
Tel/fax.: 77 436 3617, wew - 36, e-mail: l.merta@zwikprudnik.pl
r.ginter@zwikprudnik.pl
Godziny, w których można uzyskać informacje: 7: 00 – 15: 00, od poniedziałku do piątku.
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Oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem,
listownie – pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
4.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.
Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ, będzie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego oraz zostanie przesłana do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały
przetargowe.
W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas
przygotowania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając art. 38
ust. 6 Pzp.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienie i ustalenia o zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
5.

Otwarcie ofert i ich ocena

5.1. Otwarcie ofert
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 4.2. 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

22.07.2014r.

O godzinie

10:10

5.2. 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 5.2, podpunkt 4
oraz art. 96 Pzp.
5.3 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. (art. 85 Pzp).
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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.
5.4 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.
5.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert
Ceny ofert nie mogą być podane w walucie innej niż PLN.
5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem
5.7.
2. Oceniający oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa
w punkcie 5.8.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku do towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który 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.
5. .Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą – 100 punktów.
6. Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:
Ci – ilość punktów, jakie otrzyma oferta ” i ” za kryterium ”cena”
Cena oferowana najniższa
7.

Ci = --------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. 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.
9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
5.7. 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 punkcie 1.11 i 3.2, 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.
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2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 Pzp
uznaje się za odrzuconą.
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,
o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych,
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.8. Poprawianie omyłek
Zamawiający poprawi w ofercie następujące omyłki:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• 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 pominięciu jakiejkolwiek pozycji dostawy w tabeli obliczenia ceny wynikających
z załączonego do SIWZ zestawienia.
5.9. Wyjaśnienie ofert i kontakt za 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 odpowiedź 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.
5.10. 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
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2.
3.

4.

5.

dokonanym wyborze. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia
umowy.
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.
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.
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,
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 nim 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 wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
5.11

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 w dotyczącego:
• opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

15

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

• 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).
6.

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 przed upływem
terminu składania ofert.
2) złożyli oferty – w przypadku uniezważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –
podając uzasadnianie faktyczne i prawne.
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.
7.

L.P.

Załączniki do SIWZ

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

NAZWA ZAŁĄCZNIKA
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału
Wykaz posiadanych pojazdów zdolnych do
wykonywania przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
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DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY
Załącznik nr 1 do SIWZ
..................................................................................................,
miejscowość

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

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawę materiałów sypkich przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” –
ETAP II.
Biuletyn Zamówień Publicznych NR 227588-2014 z dnia 08.07.2014 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
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

5.

(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 w całości 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 24 miesiące, okres rękojmi 24 miesiące.
(6) Zamówienie wykonamy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2015 r.
(7) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
(8) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
(9) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]2 .
(10) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego
zamówienia.
(11) 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 :
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)

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

(12) 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)

(13)

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

(14)

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
FORMULARZ CENOWY
WYCENA OFERTY PRZETARGOWEJ DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawę materiałów sypkich przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP II.

WYKONAWCA:
Lp.

1
L.p.

Adres Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy(ów)

2
Materiał sypki

3
J.m.

4
Ilość

1.

Piasek płukany 0-2
mm

tona

1990,00

2.

Pospółka

tona

5820,00

5

6

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Wartość netto [zł]
(kol.4 x 5)

7

%

VAT
zł

8
Wartość brutto
[zł]

RAZEM

PRODUCENT PIASKU: ……………………………………………………………………………
PRODUCENT POSPÓŁKI: …………………………………………………………………………

………………………, dnia …………………2014 r.
miejscowość
…………………………………………….
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 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.: Dostawa
materiałów sypkich przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP II
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 2013 r. poz. 907.).
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty
wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……………….……, dnia …………………2014 r.
miejscowość

..............................................................
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pn.:
Dostawa materiałów sypkich przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP II.
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 …………………2014 r.
miejscowość

…………………………………………….
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz posiadanych pojazdów zdolnych do wykonywania przedmiotu
zamówienia pn:
Dostawa materiałów sypkich przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości
Niemysłowice” – ETAP II.

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres Wykonawcy

WYKAZ POJAZDÓW:

Lp. Typ pojazdu/marka

Nr rejestracyjny

Ładowność
[tona]

1
2
3
4
5

……………..………, dnia …………………2014 r.
miejscowość

…………………………………………….
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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DZIAŁ III. WZORY UMOWY
Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy

W dniu ………. 2014 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: 31 085 710,00 PLN , zwanym dalej ”Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Prezesa 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
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn: Dostawa materiałów sypkich przeznaczonych
do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w
miejscowości Niemysłowice” – ETAP II.
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i na warunkach wskazanych w ofercie
z dnia ………………… r.
2. Materiałami sypkimi przewidzianymi do dostawy są:
1) Piasek płukany w ilości: 1990,00 ton,
2) Pospółka w ilości: 5820,00 ton.
3. Podane w ust. 2 wielkości przewidzianych dostaw materiałów sypkich mogą ulec zwiększeniu nie więcej niż
o 20% wskazanych wielkości.
4. Szczegółowy opis materiałów i zakres dostawy opisany został w SIWZ, ilość materiałów przewidziana do
dostawy opisana została w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
§2
Całość zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2015 r.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest nowy, jest wolny od wad fizycznych
i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczenia.
2. Materiały mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez Zamawiającego. Dostawa materiałów w
poszczególnych partiach odbywać się będzie w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą minimum na 1 dzień roboczy wstecz ustali terminy, zakres
i wskaże miejsce dostawy poszczególnej partii materiału.
3. Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za załadunek, transport i wyładunek wszystkich
materiałów objętych zamówieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
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4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza materiały tych producentów, którzy zostali wpisani
przez Wykonawcę w Formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony asortyment jest wadliwy lub nie spełnia wymogów
zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zamówienia na
własny koszt usunie materiał niespełniający wymagań, i nie zostanie on wliczony do rozliczenia – nie otrzyma
za niego zapłaty. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć materiał prawidłowy w terminie jednego dnia.
6. Wykonawca zamówienia posiada środki transportu samowyładowcze umożliwiające transport materiałów
sypkich w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tak by jednorazowo dostarczyć minimum 12 ton
wskazanego materiału.
7. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 2.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
…..………………zł brutto, słownie………………………………………….zł…..../100, w tym wartość netto
…………………..…… zł, podatek VAT………..%, ………….………zł.
2. Łączna cena, o której mowa w ust.1. obejmuje realizację wszystkich czynności składających się na przedmiot
Umowy oraz podatki i opłaty takie jak cło, należne opłaty graniczne, koszty ubezpieczeń i transport do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:……………………..…..…
5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:…………………..…..……
§5
1. Wykonawca zamówienia udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały będące przedmiotem
zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące.
2. W miejsce wadliwego materiału Wykonawca zamówienia musi dostarczyć materiał nowy, zgodny z ofertą
i SIWZ, spełniający wymogi Zamawiającego. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę zgłoszenia
reklamacji przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, email lub listownie do Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad w terminie 2 dni od
dnia zgłoszenia reklamacji.
4. Dwukrotna dostawa materiałów sypkich nie odpowiadającym normom, niezgodnych z wymaganiami
określonymi w SIWZ i umowie spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i nałożenia na
Wykonawcę kary określonej w §9 ust. 1 pkt.3.
§6
Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie ………………….………, tel…………….……….
§7
Funkcję koordynatora ze strony Wykonawcy zamówienia pełnić będzie …………..……, tel……...……………..
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§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 %
wartości zamówienia podstawowego.
2. Płatności realizowane będą w cyklu comiesięcznym wg sumy ilości faktycznie dostarczonego materiału. Przed
wystawieniem faktury VAT, ilość dostarczonego materiału w miesiącu potwierdzona będzie spisaniem
protokołu cząstkowego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktur w formie
przelewu na konto Wykonawcy …………………………………..
4. Faktury VAT muszą zawierać w swoim opisie nazwę zadania lub numer umowy dotyczący niniejszego
zamówienia. Do każdej dostawy i faktury dostawca winien załączać dokumenty WZ.
5. Wykonanie całości zamówienia zostanie potwierdzone na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę zamówienia. Protokół zostanie podpisany po dostarczeniu
przez Wykonawcę wszystkich materiałów przewidzianych w zamówieniu bez zastrzeżeń i uwag na podstawie
protokołów cząstkowych, po otrzymaniu wszystkich faktur VAT za materiały przekazane Zamawiającemu.
§9
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługiwać
będą kary umowne z następujących tytułów i wysokości:
1) za opóźnienie w dostawie materiału Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu o którym mowa w § 2.
2) za opóźnienie w dostawie materiału nowego w ramach gwarancji, po zgłoszeniu reklamacji oraz w
przypadku dostarczenia materiału wadliwego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu o którym mowa w § 5 ust. 3 i § 3 ust. 5.
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1. z zastrzeżeniem § 10.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawy szkody na
zasadach ogólnych przepisów kodeksu cywilnego.
3. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy z tytułu
niniejszej umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień, i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.
§10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez konsekwencji naliczenia kar
umownych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności
określonych poniżej, na zasadach określonych w ust. 1:
1) jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w SIWZ
oraz ofercie Wykonawcy, albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach
Wykonawcy,
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2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu
nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,
3) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał rygorów wskazanych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa,
4) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a
w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego.
5) Jeśli zaistnieją okoliczności której mowa w §5 ust. 4 niniejszej umowy.
§11
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§13
1. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane przez Strony w trybie
postępowania polubownego w terminie 14 dni licząc od otrzymania pisemnego wystąpienia jednej ze Stron.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 1., Strony bezzwłocznie ustalą
na piśmie dalszy tryb postępowania w celu jego polubownego rozstrzygnięcia.
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
§14
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………

…………………………………
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