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I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
http://www.bojadla.pl
e-mail: urzad@bojadla.pl
Telefon:
Tele/faks:
REGON:
NIP:

II.

(68) 352-33-32
(68) 352-33-46
970770592
925-14-69-911

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
wartości ustalonej na podstawie art.11 ust 8, zgodnie z postanowieniami art. 10 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
Tryb przetargu nieograniczonego zastosowano na podstawie art. 39 ustawy.

2.

Znak postępowania: ITPP.2710.2.2014
Uwaga!: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się
powyższym znakiem.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Pzp oraz
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych
przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn.
zm.).
4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
5. Niniejszy przetarg ogłoszony został w następujących miejscach:
- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 73558-2014, data zamieszczenia: 05.03.2014 r.
- strona internetowa Zamawiającego - http://bip.bojadla.pl – data umieszczenia:
05.03.2014 r.
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, tj. w siedzibie Zamawiającego –
data umieszczenia ogłoszenia: 05.03.2014 r.
3.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przykanalikami oraz tłocznej z przepompowniami ścieków i zasilaniem
elektroenergetycznym dla miejscowości Klenica. Niniejsze zamówienie obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym
poprzez przepompownię P7 do istniejącej oczyszczalni ścieków w obrębie Bojadła,
gmina Bojadła wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni po budowie odcinka
kanalizacji.
Układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczny składać się będzie z siedmiu
strefowych przepompowni ścieków P1 – P7 oraz jednej lokalnej przepompowni
LP1. Przepompownie strefowe i lokalna przetłaczać będą ścieki w kierunku zlewni
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przepompowni P7 skąd ostatecznie ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni
ścieków w obrębie Bojadła.
W ramach budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Klenica należy wybudować:
- siedem strefowych przepompowni ścieków P1 – P7;
- jedną lokalną przepompownię ścieków LP1;
- rurociągi sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200
- rurociągi (przykanaliki) kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø160
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø63
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø90
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø110
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø125
- studnie główne na sieci kanalizacji grawitacyjnej TEGRA Ø1000 (tworzywo
sztuczne)
- studnie główne na sieci kanalizacji grawitacyjnej TEGRA Ø425 (tworzywo sztuczne)
- studnie przyłączeniowe na przykanalikach Ø315 (tworzywo sztuczne).
Długości sieci kanalizacji sanitarnej:

Lp.

Długość kanałów kanalizacji sanitarnej w obrębie
zlewni poszczególnych przepompowni

Rodzaj rury kanalizacyjnej
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

LP-1

1807,7

520,0

537,6

2528,0

798,0

2501,9

763,0

0,0

305,6

66,1

66,7

588,6

129,8

526,2

203,5

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3052,5

0,0

Razem
długość
kanału

mb

1.
2.
3.
4.
4.
5.

kanały grawitacyjne Ø200 PVC
przykanaliki Ø160 PVC
kanały tłoczne PE Ø125
kanały tłoczne PE Ø110
kanały tłoczne PE Ø90
kanały tłoczne PE Ø63

mb

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

263,7

0,0

0,0

506,5

386,7

549,0

372,6

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183,0

9456,2
1948,5
3052,5
263,7
1954,8
183,0

DW278

Numer odcinka

Szerokość pasa
drogowego

Długość odcinka

Prace odtworzeniowe nawierzchni jezdni po budowie odcinka kanalizacji sanitarnej.
Prace prowadzone będą w pasie drogowym ul. Chrobrego i ul. Kargowskiej w
miejscowości Klenica. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z poniższą tabelą:

[-]

[m]

[m]

Powierzchnia
jezdnia

pobocze

chodnik

z k.
do
do
do
asfaltowy do
betonowej do
zfrezowania odtworzenia odtworzenia
odtworzenia
odtworzenia

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

1

165,95

1015,62

589,55

-

18,41

34,80

1'

7,00

62,19

34,19

-

-

-

2

177,50

1313,50

656,75

-

17,09

20,92

157,20

1100,40

550,20

-

-

70,16

6

69,45

85,38

85,38

-

7

50,43

108,20

108,20

-

3

10,75÷19,30

62,73
4,44

-
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DW313

4
5

10,23

30,16

30,16

-

-

-

50,30

341,52

179,84

-

-

-

571,50

117,74

57,86

1064,75

-

-

ŁĄCZNIE:

4174,71

2292,13

1064,75

39,94

188,61

10,10÷18,90

Budowa kanalizacji podzielona jest na 2 etapy:
1 etap należy zakończyć do 31.10.2014 r.
- zlewnia przepompowni P1
- zlewnia przepompowni P2
- zlewnia przepompowni P3
- zlewnia przepompowni P4
- zlewnia przepompowni P5
2 etap należy zakończyć do 01.03.2015 r.
- zlewnia przepompowni P6
- zlewnia przepompowni P7
- zlewnia przepompowni LP1
Prace należy prowadzić w w/w kolejności.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i
urządzeń (równoważnych), niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i
urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Wszystkie
roboty Wykonawca wykona w całości z materiałów własnych.
Uwaga: przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie geodezyjnej obsługi
inwestycji, w zakresie: tyczenia, inwentaryzacji powykonawczej.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt budowlany i rysunki oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej
SIWZ. Wymieniony przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny i
sporządzenia oferty.
3. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:
45.23.24.10-9 - roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowej
45.23.13.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
4. W RAMACH W/W ROBÓT, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:
a) wykonania i utrzymania w czasie trwania robót oraz demontażu po wykonaniu robót

oznakowania robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu stworzonym przez
Wykonawcę,
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b) wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości

wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
c) zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój

koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy.
d) Wszelkie roboty zanikowe muszą być odebrane przez inspektora nadzoru lub jego

służby potwierdzone protokołem odbioru,
e) zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w
szczególności do przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w
wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy,
f) posiadania umowy lub umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
obejmującej wszelkie ryzyka związane z odpowiedzialnością kontraktową z tytułu
niniejszej umowy, w tym odpowiedzialność z tytułu kar umownych, jak również
ryzyka związane z odpowiedzialnością deliktową – na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą, niż 1.000 000,00. zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument
potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
g) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
h) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii
spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,
i) prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z
wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401),
j) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
k) pokrycia kosztów związanych z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji w tym
przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy w/w znaki
znajdują się na terenie realizacji robót,
l) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ww.
ustawą i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
m) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); przekazanie
planu BIOZ winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy,
n) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym
dokonania na własny koszt odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub
instalacji,
o) wykonania próby szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej zgodnie z PN-EN 1610,
z której należy sporządzić protokół z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego,
p) wykonania badań kontrolnych rurociągów kamerą kanalizacyjną z utrwaleniem
wyników badań na płycie DVD,
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q) odbudowę nawierzchni drogi w przypadku, gdy podczas wykonywania prac związanych z

realizacją przedmiotu zamówienia, zostanie uszkodzona nawierzchnia,
r) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach po

sprawdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
s) sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do
zasobów przez Powiatowy Ośrodek Geodezji (w 3 egzemplarzach) w terminie do 21 dni
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
t) wykonania systemu monitoringu i sterowania przepompowni wraz z przeprowadzeniem
nieodpłatnego przeszkolenia osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do jego obsługi,
u) sporządzenia w dwóch egzemplarzach instrukcji eksploatacji przepompowni,
sterowania i monitoringu oraz przekazania jej Zamawiającemu w dniu podpisania
protokołu odbioru końcowego,
v) uzyskania koniecznych zezwoleń i uiszczenia opłat u zarządców dróg za zajecie pasa
drogowego
w) udzielenia na przedmiot zamówienia 60 miesięcznej gwarancji jakości oraz
wydłużenia na ten okres rękojmi za wady.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego
otoczenia na własny koszt, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność
kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w
przygotowaniu oferty i należytym wykonaniu umowy na wykonanie zadania.
UWAGA !
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami
wiedzy technicznej, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i
normami, a w szczególności z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót, załączonej do niniejszej SIWZ.
 Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest
zapoznanie się z SIWZ, z dokumentacją projektową oraz STWiORB dotyczącą
przedmiotowego zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
 Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, BHP, PPOŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod
nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
 Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą
być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Nr 92 poz. 881) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041).
Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. Mogą być zastąpione przez inne równoważne,
jednak obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na wykonawcy zgodnie z art.
30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych,
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów
wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosownych dokumentów m. in.:
atest, aprobaty techniczne. W przypadku, gdy podczas oceny ofert zostanie
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stwierdzone, że zaoferowane materiały nie spełniają warunku „równoważny” w
odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci
taką ofertę.
 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż wszystkie
wyroby budowlane użyte do wykonania zamówienia nadają się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych. Wszystkie materiały użyte do wykonania
zamówienia muszą posiadać aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje
Zgodności.
5. RYZYKA.
Zamawiający, mający już doświadczenie w realizacji przedmiotowego działania w innej
miejscowości Gminy, informuje o wybranych ryzykach związanych z realizacją przedmiotu
Umowy i koszcie z tym związanym, który to Wykonawca musi uwzględnić w ofercie.
Pozostałe, ewentualne ryzyka, Wykonawca powinien uwzględnić w oparciu o zapisy SIWZ i
o własne doświadczenie.
a) Odwodnienie – zgodnie ze STWIOR koszt odwodnienia wykopów pod sieci
Wykonawca winien ująć w każdym metrze układanej sieci. Wykonawca winien
uwzględnić zmiany poziomu wód gruntowych w zależności od pór roku, oszacować
koszt odwodnienia i ująć w ofercie. Z uwagi na to, że koszt odwodnienia jest formą
„zryczałtowaną” (niezależną od tego czy na danym odcinku odwodnienie wystepuje
czy też nie), Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia
w przypadku wystąpienia zwiększonych napływów wody.
b) Wykonawca winien oszacować i uwzględnić w ofercie koszt ewentualnej wymiany
gruntu z wykopów w wysokości do 5%.
c) Wykonawca winien ująć w ofercie koszt związany z odtworzeniem nawierzchni i
pozostałej infrastruktury na posesjach mieszkańców (związane jest to z
posadowieniem tam odcinków sieci). Zgodnie ze STWiOR koszt tych Robót będzie
musiał uwzględnić w ofercie (w przedmiarach nie występuje oddzielna pozycja
przedmiarowa dla tych robót). Za wykonanie przedmiotowych robót Wykonawca nie
będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.
d) Zamawiający określił w STWiOR szerokość wykopów, szerokość rozbiórek
nawierzchni i ich odtworzeni, jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania Robót.
Takie też szerokości będą uwzględniane przy dokonywaniu obmiaru wykonanych
robót. Wykonawca winien dobrać właściwy sprzęt i sposób prowadzenia robót, by nie
przekraczać wskazanych szerokości wykopów i rozbiórek nawierzchni. Jeżeli
Wykonawca będzie wykonywał wykopy i rozbiórki nawierzchni o szerokości
większej niż to wskazano w STWiOR, będzie to wykonywał na własne ryzyko i koszt.
Koszt zwiększonych odtworzeni nawierzchni (wynikający ze zwiększonych
rozbiórek) też będzie kosztem Wykonawcy.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321
"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji kompletnego zamówienia – do 01.03.2015 r.
- I etap do 31.10.2014 r.
- II etap do 01.03.2015 r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył min. 3 roboty polegające na budowie
kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej długości minimum 12.000,00 mb wraz
z min. trzema ściekowymi przepompowniami ścieków, warunek musi być
spełniony łącznie dla każdej inwestycji.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na dzień składania ofert zgodnie
z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach załączonych do oferty.
Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN,
należy je przeliczyć na PLN według kursu średniego NBP danej waluty na dzień, w
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
- 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”

__________________________________________________________________________________________________
d)

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
▪ Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą, tj.
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz osobami (kierownikami
robót) w zakresie: branży drogowej, branży elektrycznej posiadającymi
uprawnienia budowlane w tym zakresie.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych
na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poźn. zm.),
rozumie przez to również uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.
394) uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy
przedmiotowym zamówieniu.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia –
nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
załączonych do oferty.

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00
zł.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
załączonych do oferty
Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN,
należy je przeliczyć na PLN według kursu średniego NBP danej waluty na dzień, w
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
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będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności poprzez przedstawienie w tym celu pisemnego zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
3.

Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1 ppkt. 1)
oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4.

W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO warunki w pkt. V.1 ppkt. 1) muszą
spełniać łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (tj. przedstawić dokumenty
wskazane w pkt. VI ppkt. 2 SIWZ).

5.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
załączonych do oferty.
Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
w/w warunki Wykonawca spełnił.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
BRAK
PODSTAW
DO
WYKLUCZENIA
Z
POSTĘPOWANIA
W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.1 USTAWY.
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. V.1 ppkt. 1) SIWZ i których opis sposobu oceny spełniania został dokonany
w pkt. V.1 ppkt. 1) SIWZ, należy złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu
(Załącznik nr 2);
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr
3). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument
ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie
potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien
dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W
przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę
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wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg
kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
c) dowody potwierdzające, że roboty, które wskazano w wykazie (o którym mowa w
pkt. VI ppkt. 1 lit. b) SIWZ) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, poświadczenia),
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4); W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
e) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (Załącznik nr 5); W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z
Wykonawców.
f) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z
Wykonawców.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy (w formie oryginału);
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6) W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie
składa każdy z Wykonawców;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
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ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 6a) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument lub oświadczenie składa każdy z
Wykonawców;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa każdy z Wykonawców;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
e) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp oraz w pkt. V.1 ppkt. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. VI.2. ppkt. a-f SIWZ – jeżeli dotyczy;


Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI ppkt
2:lit. b) – d) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI
ppkt. 4 lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 4 lit. a tiret
pierwszy i trzeci w tirecie pierwszym oraz tiret drugi SIWZ) i nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust.
4 lit. a tiret drugi w tirecie pierwszym SIWZ).
c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej stronie przez Wykonawcę.
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów trzecich, na których zasobach polega Wykonawca,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę zawierającą:
 wypełniony i podpisany
Zamawiającego),

formularz

ofertowy

(wyłącznie

według

wzoru

 stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy tj. ze złożonego w ofercie
odpisu z właściwego rejestru;
 pełnomocnictwo dla lidera w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia;
 dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. IX ppkt. 4 SIWZ.
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 Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 1.000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi przedłożyć
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności w wymaganej wysokości.
 Oświadczenia i Dokumenty (określone w pkt. VI SIWZ), jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania został
dokonany w pkt. V.1 SIWZ oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.

Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie – na adres: Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
 lub
b) faksem – numer (0-68) 352-33-46, pod warunkiem niezwłocznego ich pisemnego
potwierdzenia.

2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia na piśmie otrzymania
wiadomości za pomocą faksu.

4.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma przez Wykonawcę, Zamawiający
uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z jego treścią, gdy raport transmisji faksu będzie prawidłowy.

5.

Zamawiający NIE WYRAŻA ZGODY na przekazywanie korespondencji drogą
elektroniczną.

6.

Przedmiotowe postępowanie oznaczone zostało symbolem: ITPP.2710.2.2014
Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z
Zamawiającym.

7.

Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. [art. 38
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ust. 1- 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013r., poz. 907 z późn. zm.)].
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
9. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający jednocześnie zamieści treść zapytań

wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której umieszczono specyfikację
istotnych warunków zamówienia tj. bip.bojadla.pl oraz przekaże je wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie zmiany
dokonywane będą zgodnie z art. 38 ust. 4-6 i art. 12a ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 Grzegorz Bosy – podinspektor - w zakresie spraw związanych z przedmiotem
zamówienia oraz w zakresie procedury prawo zamówień publicznych
tel. (068) 352-33-32 wew. 36, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
07:15 do 15:15
IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200.000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.03.2014 r.
do godziny 09:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6
ustawy Pzp.):
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4.

Wadium w wysokości określonej w ppkt. 1 należy wnieść:
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Nowa Sól

Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003,

tytułem: WADIUM w postępowaniu znak: ITPP.2710.2.2014 – Budowa
kanalizacji sanitarnej
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego.
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b) w formie innej niż pieniądz (poręczeniach lub gwarancjach) oryginał dokumentu

należy przekazać za pokwitowaniem do pok. nr 8 Urzędu Gminy w Bojadłach przed
terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.
5. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na
każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta,
poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu (z
uwzględnieniem faktu żądania lub braku żądania w postępowaniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy).
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ (tj. we
właściwej formie, terminie i kwocie), zostanie wykluczony z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp.
7. UWAGA!
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie (art. 46 ust.4a ustawy Pzp).
b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie pozwalającym na
zachowanie poufności treści składanej oferty do momentu ich otwarcia i opisać w
następujący sposób:
Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące dane:
PEŁNA NAZWA
I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY
GMINA BOJADŁA
ul. Sulechowska 35,
66-130 Bojadła
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI
ŚCIEKÓW W MIJESCOWOŚCI KLENICA”
NIE OTWIERAĆ PRZED 21.03.2014 r. do godz. 09:30

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
2. Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku
zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Podpisy:
a) Oferta, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez:


osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z
danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej,
 osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
b) Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska
(np. będzie uzupełniony pieczęcią imienną).
c) Pełnomocnictwo:


w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono
zawierać zakres upełnomocnienia,
 pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego.
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Ich Oferta musi zawierać w/w pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi wskazywać
Pełnomocnika (może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum,
tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba, np. radca prawny). Dokument ten ma wyliczać
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi
się pod nim podpisać.
Uwaga! Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
Jeśli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a ich oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie muszą zawiązać formalne konsorcjum, czyli zawrzeć
umowę, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych przedsiębiorców.
Wszystkie dokumenty, które mają na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, muszą być złoże oddzielnie przez każdego
z członków Konsorcjum. Wystarczy, że jeden z nich nie złoży wymaganych
dokumentów, a całe konsorcjum zostaje wykluczone z postępowania.
Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku
powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników – każdego
wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
5. Forma dokumentów i oświadczeń:
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika. W przypadku, gdy oferent dołączy kopie dokumentów, to KAŻDA
STRONA TEJ KOPII musi być potwierdzona „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów trzecich, na których zasobach polega Wykonawca, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę (zgodnie z § 6 ust. 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817)
Oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ
winny być sporządzone zgodnie z wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
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6. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.),
muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA. Informacje te winny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem
ciągłości stron oferty.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.
1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp
oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie
informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.
7. Informacje pozostałe:
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną ściśle według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Wszelkie poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) muszą być własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Przedstawione wzory wykazów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ powinny
zostać wypełnione przez Wykonawcę w formie zgodnej z wzorami bez dokonywania w
nich zmian przez Wykonawcę.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie
nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.
Oferta musi być sporządzona:
 w języku polskim,
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 w formie pisemnej,
 czytelnie na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą i czytelną techniką.
8. Zaleca się, aby:
a) Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana

kolejnymi numerami (w przypadku dokumentów dwustronnych należy ponumerować
obie strony kartki stanowiącej dokument). Strony te powinny być parafowane przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez zamawiającego
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.
b) Oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie

– arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w
jedną całość inną techniką (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
c) Oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do SIWZ

(Załącznik Nr 1 do SIWZ).
9. Zmiana / wycofanie oferty:
Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w
sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo
oznaczone określeniem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do
zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że
osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania
Wykonawcy.
10. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy SKŁADAĆ w :
URZĘDZIE GMINY W BOJADŁACH
ul. Sulechowska 35,
66-130 Bojadła
Pokój nr 8 (sekretariat – I piętro)
w terminie do dnia: 21.03.2014 r. do godz. 09:00
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2. Oferty zostaną OTWARTE w :
URZĘDZIE GMINY W BOJADŁACH
ul. Sulechowska 35,
66-130 Bojadła
Sala Urzędu Stanu Cywilnego - Parter

3.

4.
5.
6.

7.

8.


9.
10.

w dniu: 21.03.2014 r. do godz. 09:30
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na otwartym posiedzeniu komisji przetargowej w
terminie
i o godzinie wskazanym powyżej.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa poda kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/opakowania
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane
wykonawcom bez otwierania.
Opakowania/koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed
otwarciem opakowań/kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do
oferty.
W trakcie otwierania opakowań/kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi
obecnym:
a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
b) informację dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty), terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach
ofertowych.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego
pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
A. Obliczanie ceny oferty
- Cena oferty jest ceną ryczałtową, którą należy traktować jako stałą i niezmienną. Oznacza
to, iż ryczałt polega na ustaleniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, a
wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego. Jeżeli rzeczywisty rozmiar lub
koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany,
wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.
- Cenę należy wyliczyć na podstawie SIWZ i dokumentacji projektowej.
- Cena winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
- Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
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- Cenę należy obliczyć do dwóch miejsc po przecinku w ten sposob, że jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest równa lub większa od 5 to zaokrągla się ją w gorę, w przypadku cyfry
mniejszej od 5 to pozostawia się ją bez zmian.
- Brak wypełnienia i określenia ceny w pozycji formularza ofertowego spowoduje odrzucenie
oferty,
- Wstawienie zera, jako wartości ceny jednostkowej, spowoduje odrzucenie oferty.
- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
B. Korygowanie dopuszczalnych błędów rachunkowych:
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
- w przypadku ceny określonej za cały lub część przedmiotu zamówienia (ceny ryczałtowej)
przyjmuje się, iż prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
jeżeli cenę ryczałtową podano odmiennie liczbą niż słownie przyjmuje się, iż prawidłowy jest
zapis słowny; jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych przyjmuje się, iż
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe,
- Zamawiający poprawi błędnie wyliczoną wartość podatku VAT,
- Zamawiający uwzględni konsekwencje dokonanych przez niego poprawek rachunkowych.
C. Korekta innych błędów:
Zamawiający może dokonać korekty innych błędów, polegających na niezgodności oferty z
treścią SIWZ i niepowodujących istotnych zmian w treści oferty:
- podanie innych niż wskazane przez zamawiającego jednostek miar – w takim przypadku
Zamawiający dokona korekty zgodnie z SIWZ;
- podanie innych niż wskazane przez zamawiającego ilości jednostek miar, w takim
przypadku Zamawiający dokona korekty zgodnie z SIWZ;
- zawarcie w ofercie zdublowanych poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia –
Zamawiający wykreśli z zdublowaną pozycję z wyższą ceną lub jedną z pozycji z taką samą
ceną bądź z ceną błędnie wyliczoną;
- błędy polegające na dopisaniu pozycji nie wymaganych przez Zamawiającego Zamawiający nie będzie brał pod uwagę takich pozycji i dokona stosownej korekty wyliczeń.
D. Korygowanie dopuszczalnych błędów pisarskich:
Zamawiający sprostuje w ofercie także oczywiste błędy pisarskie o ile nie spowodują one
istotnej zmiany treści oferty – np. błędy ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, błędy
mylnej pisowni nazw własnych, inne ewidentne błędy (np. 2014 r. zamiast 2013 r. w dacie
oferty).
UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w
sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych –
podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi) według zasad określonych w
poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.
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Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został w
projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 7.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na
podstawie analizy dokumentów złożonych w ofertach.
2. Ocena będzie dokonywana dwuetapowo, najpierw pod względem spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, następnie pod
względem ceny oferty.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Oferty będą sprawdzone czy nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich oraz
omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. W przypadku ich wystąpienia zamawiający
poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, których
to dotyczy.
7. Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się kryterium:
Najniższa cena - 100 %
8. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Pi (C) =

C min
• 100
Ci

gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";

9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
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10. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego
terminie ofert dodatkowych.
11. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jest niezgodna z ustawą;
b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
f. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g. 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 ustawy PZP;
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14. Zmiana oferty, wycofanie oferty:
a.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed
upływem terminu do składania ofert.
b.
Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi
odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo
musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta
zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
c.
Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z
zastrzeżeniem pkt 1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego
reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru
(ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania
zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli ofertę z zastosowaniem art. 92 ustawy Pzp.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy PZP, jeżeli oferta Wykonawców występujących
wspólnie została wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców;
 uprawnienia budowlane (dla osoby wskazanej w Wykazie – Załącznik Nr 5) oraz
aktualne zaświadczenie o przynależności tych osoby do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,
3. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określony w art. 94 ustawy PZP.
4. Przed zawarciem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego
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wykonania umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym po
otrzymaniu pisma o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej w celu
uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, jako
najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 10% ceny
ofertowej brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady (usunięcia wad i usterek) w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Nowa Sól
Nr 64 9674 0006 0000 0030 3390 0001.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminach i na zasadach określonych w
art. 151 ustawy Pzp, tj.
a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie
może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
c) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, jest
zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż
pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
 zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kontraktu) zgodnie z art. 151 ust.
1 ustawy Pzp, w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto ważne przez okres 30 dni
od dnia odbioru robót.
 zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z art. 151 ust. 3
ustawy Pzp, w wysokości 30% wartości zabezpieczenia ważne przez okres 15 dni
od dnia upływu okresu rękojmi.
10. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać
następujące elementy:
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca:
a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W
przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów,
bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 10 ppkt. 5 lit. a i b
przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia
kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
12. W przypadku wyboru innej niż pieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
projektu „Gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek”
– celem akceptacji, najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem
podpisania umowy.
9.

XVII. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH.
1.
2.
3.
4.

Wszelkie istototne postanowienia umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ
projekcie umowy.
Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje
postanowienia umowy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące:
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a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ
na terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
 zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia;
 ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał
wiedzy wcześniej,
 błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest
zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w
projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,
 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów
instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map
uzbrojenia lub dokumentacji projektowej,
 natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska;
 czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania robót,
 w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć,
 niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorców, w szczególności temperatury powietrza poniżej 0 stopni C, wiatru
uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,
 występowania wysokiego stanu wód,
 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy,
 nieprzekazania w terminie placu budowy,
 zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego
wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
 konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres
zamówienia zawarty w ofercie;
b) zmiany sposobu spełniania świadczenia w przypadku zaistnienia następujących

okoliczności:
 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/ technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamówienia,
 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych, technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- 29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”

__________________________________________________________________________________________________
 konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres
zamówienia zawarty w ofercie;
c) zakresu

przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących
okoliczności:
 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów
instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map
uzbrojenia lub dokumentacji projektowej;
 konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres
zamówienia zawarty w ofercie;

d) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku

zaistnienia następujących okoliczności:
 przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie
trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany wynagrodzenia w
określonego w § 7 ust.1 umowy,
 niewykonania robót ujętych w dokumentacji technicznej nie wpływających na
jakość techniczną i technologiczną zadania inwestycyjnego oraz ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, roboty te zostaną odliczone z ceny kontraktowej
wg czynników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.
f) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, a także rozszerzenia

zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy.
g) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod

warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki
udziału określone w niniejszym w postępowaniu.
h) zmian korzystnych dla Zamawiającego.

5.

Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia, formie pisemnej – aneksu podpisanego
przez obie strony.

6.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przysługują
Wykonawcy, Uczestnikowi konkursu, a także innemu Podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
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XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości składania ofert częściowych.
XX.

INFORMACJE
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT. 6 i 7,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający NIE PRZEWIDUJE udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości składania ofert wariantowych.
XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY
ZAMAWIAJĄCEGO,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

INTERNETOWEJ
DOPUSZCZA

Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH.
Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA rozliczeń innych niż w złotych polskich
Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one
przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty na dzień, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.
Zamawiający NIE PRZEWIDUJE zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. PODWYKONAWSTWO.
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w
FORMULARZU OFERTY (Załącznik nr 1).
2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.
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XXVI. ZAŁĄCZNIKI:
Załączniki:
Załącznik nr 1
1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art.44
Załącznik nr 3
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat…
Załącznik nr 4
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 5
5.
posiadają wymagane uprawnienia...
Załącznik nr 6
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art.24
Załącznik nr 6a
7. Oświadczenie od osób fizycznych
Załącznik nr 7
8. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8
9. Projekt umowy
Wskazane w tabeli powyżej wzory Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI opisujące przedmiot zamówienia:
1.
Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ – branża sanitarna
2.
Przedmiar robót – branża sanitarna
3.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SAN – branża sanitarna
4.
Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ – branża drogowa
5.
Przedmiar robót – branża drogowa
6.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót DROG – branża sanitarna
7.
Pozwolenie na budowę – Starostwo Powiatowe
8.
Pozwolenie na budowę – Lubuski Urząd Wojewódzki
9.
Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna + rysunki
10. Dokumentacja geotechniczna

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i
przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ITPP.2710.2.2014

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami
ścieków w miejscowości Klenica”
ZA KWOTĘ (CENĘ RYCZAŁTOWĄ):
netto: ……………………………………… zł
słownie: ……………………………….…………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………
1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu
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brutto: ……………………………………… zł
słownie: ……………………………….…………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………
Stawka podatku VAT …….. %

W tym:
OBIEKT:

Cena netto:

Cena brutto:

PRZEPOMPOWNIA NR 1
PRZEPOMPOWNIA NR 2
PRZEPOMPOWNIA NR 3
PRZEPOMPOWNIA NR 4
PRZEPOMPOWNIA NR 5
PRZEPOMPOWNIA NR 6
PRZEPOMPOWNIA NR 7
PRZEPOMPOWNIA NR LP1
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W
ULICY BOLESŁAWA CHROBREGO I
KARGOWSKIEJ
OBSŁUGA GEODEZYJNA
2. Oświadczam(y), że:
1) zapoznałem/am/liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami
do niej i nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem/am/liśmy wszelkie konieczne
informacje do przygotowania oferty;
2) wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został
przeze mnie/nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru niniejszej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
3) spełniam/y warunki 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 oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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4) znana jest mi/nam treść art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie
zachodzą wobec mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na tej podstawie;
5) zaoferowane roboty zostaną wykonane i będą odpowiadać wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej;
− osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
− uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od dnia
otwarcia ofert.
6) termin wykonania niniejszego zamówienia upływa z dniem 31.10.2014 r. – I etap; z
dniem 01.03.2015r. - II etap.
7) akceptujemy 30 dniowy termin zapłaty należności za zrealizowanie przedmiotu umowy, od
dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,
8) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania
ofert,
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załącznikach do SIWZ.
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ.
11) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia2. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać
solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (wskazany w umowie,
o której mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania
instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas,
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 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
postępowania3:

L.p.

2
3

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

Wykonawca usuwa niepotrzebne
Wykonawca usuwa niepotrzebne
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14) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 4 5

L.p.

Nazwa części zamówienia i nazwa Podwykonawcy
(adres i nazwa)

15) załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
6. .......................................................................................................................
7. .......................................................................................................................
8. .......................................................................................................................
9. .......................................................................................................................
10. .......................................................................................................................
11. .......................................................................................................................
12. .......................................................................................................................
13. .......................................................................................................................
14. .......................................................................................................................

Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.

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

4
5

Wykonawca usuwa niepotrzebne
Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego akceptowania podwykonawców, którzy wykonywać będą
część usług, o których mowa w niniejszym punkcie, przed zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a
Podwykonawcą
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PODPIS(Y):6
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

6

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)

Miejscowo
ść
i data

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być pod rygorem odrzucenia oferty wypełnione i podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny
Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE
Z ART. 44 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”, dotyczące
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………….…., dnia __.__.2014r.

……..……..……………………........................
(pieczęć i podpis osoby/osób
do podejmowania zobowiązań)

uprawnionej/-ych
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ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WIEDZY
I DOŚWIADCZENIA, WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED
UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE,
na potwierdzenie spełniania warunku, którego opis sposobu oceny został dokonany
w pkt. V ppkt. 1 lit b) SIWZ

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem*/wykonaliśmy*
zgodnie
z
zasadami
sztuki
budowlanej
i
prawidłowo
ukończyłem*/ukończyliśmy* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące roboty budowlane:
Lp.

1

PRZEDMIOT / RODZAJ WYKONANEGO
ZAMÓWIENIA
z podaniem charakterystycznych parametrów
obiektu potwierdzających spełnianie warunku
udziału w postępowaniu
2

WARTOŚĆ
ROBÓT
BUDOWLANYCH
BRUTTO
[zł]
3

MIEJSCE
WYKONANEGO
ZAMÓWIENIA
4

DATA WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
POCZĄTEK
(DATA)

KONIEC
(DATA)

5

6

UWAGA! - Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których
wynikać będzie spełnienie warunków, o których mowa w SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenia, referencje).
* - niepotrzebne skreślić
**- wykreślić, jeżeli nie dotyczy

…………………….…., dnia ___.___.2014r.

……..……..…………………….....................
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)
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ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
w wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następująca osoba:

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES
WYKONYWANYCH
CZYNNOŚCI

1

2

3

1.

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
(UPRAWNIENIA)
I WYKSZTAŁCENIE
Potwierdzające
spełnienie warunku
określonego w pkt. V.1
lit. c) tiret drugi SIWZ
4

LATA
DOŚWIADCZENIA
(STAŻ PRACY)

5

INFORMACJA O
PODSTAWIE
DYSPONOWANIA
OSOBAMI

(pracownik/pisemne
zobowiązanie
podmiotu
trzeciego/inne)*
6

KIEROWNIK
BUDOWY

UWAGA!: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których
wynikać będzie spełnienie warunków, o których mowa w SIWZ.
DO WYKAZU NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE
UPRAWNIENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5.

POTWIERDZAJĄCE

WYMAGANE

Oświadczam/my*, że:
a) dysponuje/my* osobą wskazaną w poz. ........ wykazu,
b) będzie/my* dysponować osobą wskazaną w poz ..... wykazu na potwierdzenie czego załączam/my*
pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
w tym zakresie, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

* - niepotrzebne skreślić

…………………….…., dnia ___.___.2014 r.

……..……..…………………….....................
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)
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ZAŁĄCZNIK NR 5

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wskazana w wykazie
osób (Załącznik nr 4), posiada wymagane uprawnienia.
............................................................. wyznaczona/ny na kierownika budowy przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica
posiada uprawnienia budowlane Nr .............................................................................. z dnia
............................................................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń** /..........................................................................................

.........................................................................................................................................................***

…………………….…., dnia ___.___.2014r.

……..……..…………………….....................
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)

*- skreślić nie potrzebne

UWAGA!
** - dotyczy dokumentów wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) - wykreślić jeżeli nie dotyczy
***- dotyczy dokumentów wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających
do pełnienia funkcji kierownika budowy - wykreślić jeżeli nie dotyczy
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ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami ścieków w
miejscowości Klenica” na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

…………………….…., dnia ___.___.2014 r.

……..……..…………………….....................
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych
do podejmowania zobowiązań)
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ZAŁĄCZNIK NR 6a

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:
na dzień składania ofert w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji z przykanalikami i
przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica” nie zaistniała przesłanka o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) uzasadniająca wykluczenie mnie jako wykonawcy z
postępowania o zamówienie publiczne.

…………………….…., dnia ___.___.2014 r.

……..……..…………………….....................
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych
do podejmowania zobowiązań)

1) dotyczy tylko osób fizycznych,
2) dotyczy osób fizycznych o których mowa w §1 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz 1817),
3) art. 24 ust. 1 pkt 2 – „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
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ZAŁĄCZNIK NR 7

………………………………….…………………………………
Pieczęć/nazwa* wykonawcy/pełnomocnika* konsorcjum

INFORMACJA O PRZYNALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
IMIONA
1.
NAZWISKO

2.

Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych*
wykonawcy/-ów*
Wykonawca
Adres
Wykonawca
Adres
Wykonawca
Adres
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”
informuję, że:

□ reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej**.
□ reprezentowany/-i

przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej, poniżej
zamieszczam listę przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej**:
Lp.

...................................., ..........................
Miejscowość
dnia

Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

.................................................................
(podpis osoby uprawnionej składającej
oświadczenie)



*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do stanu faktycznego i statusu podmiotu, który je składa, tj.:

wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu;

pełnomocnika wykonawców (konsorcjum, spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
**należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w
tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej.

- 44

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”

__________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK nr 8 – PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ____________
zawarta w dniu ............................. w Bojadłach, pomiędzy :
Gminą Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła,
reprezentowaną przez Pana Grzegorza Doszel – Wójta Gminy Bojadła,
przy kontrasygnacie Pani Ireny Sochala – Skarbnika Gminy,
NIP: 925-14-69-911
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
(nazwa firmy)……………………………………………………..………………………….….
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….….
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
………………….............*
pod
numerem
…………………………………………………….
reprezentowaną przez:
Pana/Panią………………………………………..
NIP ……………………….…..
REGON ………………………………
zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ
po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Klenica, obejmującej:
 rurociągi grawitacyjne o długości 9456,2,13 mb;
 przykanaliki o długości 1948,5 mb;
 kanały tłoczne PEØ125 o długości 3052,5 mb;
 kanały tłoczne PEØ110 o długości 263,7 mb;
 kanały tłoczne PEØ90 o długości 1954,8 mb;
 kanały tłoczne PEØ63 o długości 183,0 mb;
 przepompownie – 7 szt.,
 monitoring i sterowanie przepompowni,
 odtworzenie nawierzchni na drogach wojewódzkich nr 278 i 313.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. następujący zakres rzeczowy:
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne waz z wszelkimi niezbędnymi robotami
związanymi z odwodnieniem;
b) roboty montażowe;
c) próby szczelności;
d) roboty drogowe;
e) urządzenie terenu przepompowni i zjazdu na teren przepompowni;
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3. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres rzeczowy został określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w ofercie Wykonawcy, które stanowią
integralną cześć niniejszej umowy.
4. Zgodnie z niniejszą umową w ramach robót, o których mowa w ust. 1 umowy, Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się ponadto do:
wykonania i utrzymania w czasie trwania robót oraz demontażu po wykonaniu robót oznakowania
robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonanym przez Wykonawcę,
b) wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych
robót i wbudowanych materiałów,
c) zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz
pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy,
d) zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczególności do
przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu
budowy,
e) posiadania – przez cały okres realizacji niniejszej umowy - umowy lub umów ubezpieczenia, o
których mowa w § 5 ust. 9 niniejszej umowy i przedłożenia ich Zamawiającemu,
f) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
g) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
wykonawcę w trakcie realizacji robót,
h) prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
i) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
j) pokrycia kosztów związanych z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji w tym przeniesienia na swój
koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy w/w znaki znajdują się na terenie realizacji robót,
k) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych
podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ww. ustawą i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);w cenie ryczałtowej
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić odległość i koszt wywozu, składowania oraz utylizacji
odpadów,
l) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126); przekazanie planu BIOZ winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty
przekazania placu budowy,
m) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt
odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
n) wykonania próby szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej zgodnie z PN-EN 1610,
z której należy sporządzić protokół z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego,
o) wykonania badań kontrolnych rurociągów kamerą kanalizacyjną z utrwaleniem wyników badań na
płycie DVD,
p) odbudowę nawierzchni drogi do stanu pierwotnego (do stanu zastanego w momencie wejścia na tern
budowy) w przypadku, gdy podczas wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
zostanie uszkodzona nawierzchnia,
q) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności przez
Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
a)
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r)

s)
t)

u)

sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów przez
Powiatowy Ośrodek Geodezji (w 3 egzemplarzach) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego,
wykonania systemu monitoringu i sterowania przepompowni wraz z przeprowadzeniem nieodpłatnego
przeszkolenia osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do jego obsługi,
sporządzenia w dwóch egzemplarzach instrukcji eksploatacji przepompowni, sterowania i
monitoringu oraz przekazania jej Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru
końcowego,
uzyskania koniecznych zezwoleń i uiszczenia opłat u zarządców dróg za zajecie pasa drogowego,

5. Budowa współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
§2
Termin realizacji
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 15 dni od dnia podpisania
umowy, a ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 01
marca 2015 r.
2. Przez termin zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający rozumie datę pisemnego
zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego oraz odpowiedni wpis do
dziennika budowy potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru, pod warunkiem, że zostanie
podpisany protokół odbioru końcowego.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

§3
Zasady wykonywania robót
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na
budowę, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i aktualnymi normami, w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, załączonych do SIWZ.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów
stosowanych do wykonania zamówienia potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte
do wykonania zamówienia posiadają aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje
Zgodności.
Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
bhp, ppoż., sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających
uprawnienia do prowadzenia robót.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy
na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową
to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź
wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową
to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
Potwierdzeniem wykonania robót będą protokoły odbioru robót zgodnie z §10 umowy.
W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich
odbioru w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i
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przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do wykonania odbioru dokumenty przed
rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu
sporządzony będzie protokół.
§4
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy;
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
c) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w niniejszej umowie;
d) przekazanie kompletu dokumentacji, który Wykonawca zwróci z naniesionymi zmianami
przy odbiorze końcowym;
e) wskazanie miejsca wywozu nadmiaru ziemi z wykopu, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Wywóz będzie następował na koszt Wykonawcy.
§5
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji lokalnej terenu objętego
robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach przedmiotu umowy zapoznał się
z warunkami realizacji przedmiotu umowy i warunki te uwzględnił przy wycenie przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu oraz instalacji, urządzeń
i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

podczas prowadzenia robót, za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie
trwania robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac
objętych umową.
Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwał z niego wszelkie urządzenia, pomocnicze
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje i osób, którym wykonanie zobowiązania określonego niniejszą
umową powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania.
Wykonawca odpowiada za szkody i straty powstałe w robotach, materiałach i sprzęcie
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy (w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji lub rękojmi za wady).
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód zaistniałych na terenie budowy, w
tym z tytułu zdarzeń losowych, powstałych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru robót, jak również pełną odpowiedzialność kontraktową z
tytułu realizacji umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jakości oraz
odpowiedzialność deliktową.
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania – przez cały okres realizacji niniejszej umowy umowy lub umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej wszelkie ryzyka
związane z odpowiedzialnością kontraktową z tytułu niniejszej umowy, w tym
odpowiedzialność z tytułu kar umownych, jak również ryzyka związane z odpowiedzialnością
deliktową – na sumę ubezpieczenia w kwocie 1.000 000,00. zł. Na każde żądanie
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Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Niewykonaniu powyższych obowiązków stanowić może podstawę odstąpienia Zamawiającego
od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
10. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót należy:
a) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakończonej formie wraz
z terenem budowy,
b) uporządkowanie terenu budowy i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych
po realizacji robót objętych umową,
c) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów przez
Powiatowy Ośrodek Geodezji (w 3 egzemplarzach) w terminie do 30 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.
d) przekazanie certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości dostarczonych przez
Wykonawcę materiałów i urządzeń dopuszczających ich użycie w budownictwie na
terenie Polski.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

§6
Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne
Wykonawca gwarantuje wykonanie robót dobrych jakościowo, zgodnie ze sztuką budowlaną,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz zapewnia, że nie posiadają one wad,
które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z
tytułu rękojmi za wady, przy czym okres rękojmi wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru
robót stanowiących przedmiot umowy.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela pisemnej gwarancji, której okres wynosi 60
miesięcy. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od dnia następnego po dniu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pisemnych gwarancji (kart
gwarancyjnych) na wszystkie zamontowane w obiekcie urządzenia i sprzęt, posiadające
gwarancję producenta.
Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich
zgłoszonych pisemnie lub faksem przez Zamawiającego wad w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. Okres gwarancji ulega
każdorazowo przedłużeniu o czas naprawy.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 4, to Zamawiający uprawniony
jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając
kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie powoduje to utraty przez
Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem
okresu gwarancji jakości.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
Okres rękojmi za wady fizyczne dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas
usunięcia wad.
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy oraz w trakcie
udzielonej gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec
Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one
wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę
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lub jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
§7
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone
na podstawie jego oferty, w wysokości:
netto: ...................................... zł (słownie: .......................................... zł ..... gr), VAT ............... %,
brutto ...................................... zł (słownie: ........................................ zł ..... gr), w tym:

OBIEKT:

Cena netto:

Cena brutto:

PRZEPOMPOWNIA NR 1
PRZEPOMPOWNIA NR 2
PRZEPOMPOWNIA NR 3
PRZEPOMPOWNIA NR 4
PRZEPOMPOWNIA NR 5
PRZEPOMPOWNIA NR 6
PRZEPOMPOWNIA NR 7
PRZEPOMPOWNIA NR LP1
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W
ULICY BOLESŁAWA CHROBREGO I
KARGOWSKIEJ
OBSŁUGA GEODEZYJNA
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegać indeksacji, waloryzacji etc. z
jakiegokolwiek tytułu.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje ewentualnych zamówień dodatkowych.
4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca ponosi także
wszelkie opłaty oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów,
pomiarów, odbiorów niezbędnych do wykonania robot budowlanych oraz do przekazania
przedmiotu umowy do użytkowania.
5. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy (co przedstawił w
ofercie), Zamawiający zapłaci przysługujące wynagrodzenie (transzę) za wykonanie tej części
zamówienia dopiero po przedstawieniu stosownych potwierdzeń o uiszczeniu należności
wskazanemu w ofercie podwykonawcy zgodnie z § 13 ust. 14 umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w częściach wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, po zakończeniu każdej z części
robót, wskazanej w harmonogramie. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą faktury VAT
Wykonawcy przyjęte przez Zamawiającego wystawione na podstawie protokołów odbioru robót
bez zastrzeżeń podpisane przez nadzór obu stron. Warunkiem wypłaty ostatniej części
wynagrodzenia jest również wystawienie przez Wykonawcę i doręczenie Zamawiającemu karty
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gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, jak również kart gwarancyjnych
producentów na wbudowane materiały i urządzenia.
7. Zamawiający wypłacał będzie Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy
……………………… Nr …………………………………………………………………..
8. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem przelewu.
9. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

§8
Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca ustanowi kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane
upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych przy realizacji niniejszego
zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową osobę wskazaną w swojej
ofercie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w ciągu 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być potwierdzona
pisemnie i nie wymaga zmian w treści niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru i powiadomienia Wykonawcy
na piśmie w ciągu 3 dni od daty ich powołania.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto w wysokości ………………….. zł (słownie:...........................................
.............................) wniesionego w formie………………….. (art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).
W trakcie realizacji umowy, wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
W przypadku zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
terminu określonego w § 2, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało
wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 14 dni przed upływem ważności
zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks przedłużający ważność
obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania
umowy, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 3 lub wnieść pełną kwotę zabezpieczenia
w pieniądzu na konto Zamawiającego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, stwierdzającego
należyte wykonanie umowy (lub wygaśnie po upływie okresu ważności gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej).
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w ust. 5, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Kwota 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu
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rękojmi za wady.
8. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie okresu ważności gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej).
9. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi istotnych wad w wykonaniu robót, część
zabezpieczenia o której mowa w ust. 7 nie będzie wypłacona do momentu
usunięcia wad bądź zostanie przeznaczona na pokrycie szkody kosztów usunięcia wady.
10. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
11. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia
roszczeń z tytułu gwarancji za wykonanie robót.

1.

2.

3.

4.

§ 10
Odbiory robót
W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych
robót:
a. robót zanikających i ulegających zakryciu,
b. odbiór częściowy - polegający na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych robót części
przedmiotu umowy,
c. odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu wymaganych
prób.
W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowym uczestniczą
Wykonawca i inspektor nadzoru; w odbiorze końcowym Wykonawca, inspektor nadzoru i
przedstawiciel Zamawiającego.
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Do
Wykonawcy należy również zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót
ulegających zakryciu i robót zanikających. O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca
zawiadomi inspektora nadzoru, a o gotowości do odbioru końcowego – inspektora nadzoru i
przedstawiciela Zamawiającego.
Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

5. Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest
odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

6. Terminy rozpoczęcia odbiorów:
a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia
inspektora nadzoru,
b. odbiór częściowy – w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,
c. odbiór końcowy - w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i
inspektora nadzoru.
7. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:
a. odbiór robót zanikających – w ciągu 1 dnia od daty rozpoczęcia,
b. odbiór częściowy
- w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia,
c. odbiór końcowy
- w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze
wad, wyznaczone przez Zamawiającego. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele stron.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych, w tym atesty
i gwarancje producentów zamontowanych urządzeń i materiałów.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu – niezależnie
od uprawnień wynikających wprost z przepisów prawa - przysługują następujące uprawnienia:
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jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu
usunięcia wad,
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru
lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.
11. Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika z
wpisu do dziennika budowy lub wskazania w protokole odbioru.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
b. żądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad.
13. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad, w terminie 7
dni od daty otrzymania zawiadomienia.
a.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:
a) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa trwa dłużej niż 30 dni,
c) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego
majątku,
d) gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową, a Zamawiający wezwie go bezskutecznie do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin,
e) w innych przypadkach, które zgodnie z przepisami prawa uprawniają Zamawiającego do
odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 2 miesięcy od dnia
ujawnienia się okoliczności uzasadniającej odstąpienie, chyba że z przepisów prawa wynika
dłuższy termin na odstąpienie od umowy lub bezterminowe uprawnienie Zamawiającego w tym
względzie.
§ 12
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1. Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym.
2. W ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia.
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3. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. Wykonawca niezwłocznie,
najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy materiały oraz urządzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.
§ 13
Podwykonawstwo
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona:
a) osobiście – bez udziału podwykonawców;
b) przy udziale podwykonawców – w zakresie …………………… podanym w formularzu ofertowym
złożonym w dniu ………………………………………………………………………
2. W związku ze wskazaniem przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które
zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca, przed zawarciem umowy z
podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody
będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy (zgodnie z ofertą) wraz ze wskazaniem nazwy podwykonawcy
oraz wykazaniem jego zdolności do wykonania wskazanej części umowy.
3. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części robót osobie
trzeciej, uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 2, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia
zgody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców,
jak za własne działania i zaniechania.
6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku
nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy z podwykonawcą przez
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości
lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc
i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą VAT i wiarygodnymi dowodami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz
podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, ze skutkiem zwalniającym
Zamawiającego ze zobowiązania w zakresie kwoty zapłaconej na rzecz podwykonawcy, do
czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego
10. W przypadku rozliczania robót, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
- 54

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”

__________________________________________________________________________________________________
a) kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę,
b) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu
należności z tytułu wykonanych robót budowlanych,
11. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający
uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy do czasu otrzymania
przedmiotowych dokumentów.
12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 14
Kary umowne
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:
a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu umowy,
b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru prac oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,
c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony
opierać się będą o przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności Wykonawca poniesie skutki
finansowe utraty przez Zamawiającego dotacji na dofinansowanie realizacji przedmiotu
zamówienia w przypadku, gdy ich utrata nastąpiła z powodu zawinionego przez Wykonawcę
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
Naliczanie i potrącanie kar umownych z tytułu opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku ukończenia prac objętych umową.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu podpisanego przez
obie strony - pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych w pkt. XVII SIWZ przewidziano
możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy zamówienia, dotyczące:
a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na
terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
 zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia;
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ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał
wiedzy wcześniej,
błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i
konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które
mają wpływ na termin realizacji zamówienia,
ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów
instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia
lub dokumentacji projektowej,
natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska;
czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania
robót,
w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć,
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorców, w
szczególności temperatury powietrza poniżej 0 stopni C, wiatru uniemożliwiającego
pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,
występowania wysokiego stanu wód,
wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy,
nieprzekazania w terminie placu budowy,
zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres
zamówienia zawarty w ofercie, jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części
przedmiotu zamówienia,

b) zmiany sposobu spełniania świadczenia w przypadku zaistnienia następujących
okoliczności:
 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/ technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamówienia,
 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych, technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres
zamówienia zawarty w ofercie;
c) zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:



ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów
instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia
lub dokumentacji projektowej;
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konieczności wykonania robót
zamówienia zawarty w ofercie;

zamiennych,

niewykraczających

poza

zakres

d) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

następujących okoliczności:
 przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania
umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1
umowy,
 niewykonania robót ujętych w dokumentacji technicznej nie wpływających na jakość
techniczną i technologiczną zadania inwestycyjnego oraz ograniczenia zakresu
przedmiotu umowy, roboty te zostaną odliczone z ceny kontraktowej wg czynników
cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności.
f) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, a także rozszerzenia zakresu

podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy;
g) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem

udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w
niniejszym w postępowaniu,
h) zmian korzystnych dla Zamawiającego.

3. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia, po sporządzeniu protokołu konieczności.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami.
§ 17
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 1 do umowy
Nr ………………………
z dnia……………………

KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu........................................
Inwestor: Gmina Bojadła z siedzibą przy ulicy Sulechowskiej 35, 66-130 Bojadła
Wykonawca:
…........................................................................................................................................
Umowa Nr …............................. z dnia …...................................
Przedmiot umowy: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA”
Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej wymienionej
umowy.
Data odbioru końcowego:.....................................................................................................
Warunki gwarancji jakości:
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Gwarancja obejmuje:
a) wady wykonawstwa
b) wady materiałowe
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość
użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu gwarancji.
Okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy i zaczyna swój bieg od dnia następnego po
dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich wad
ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub faksem,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych wyznaczonych przez Zamawiającego. Jeśli wada
uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji Wykonawca usunie
je niezwłocznie.
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.
7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad
przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej to jest: stanu wojny, stanu klęski żywiołowej itp.
b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności użytkowania przedmiotu gwarancji
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji lub użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.
9. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Inwestor
zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu
końcowego odbioru oraz protokołu przekazania przedmiotu gwarancji.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad.
11. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu gwarancji.
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Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości - upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
.....................................................................................................................
Przyjmujący gwarancję jakości - upoważniony przedstawiciel Inwestora:
....................................................................................................................
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Załącznik nr 2 do umowy ITPP nr ……………. ….z dnia ………….2014 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica ”
l.p.

1
2
3
4
5

Zlewnia
przepompowni

Wartość netto

8

Wartość brutto

Termin zakończenia
prac

P1
P2
P3
P4
P5

Razem ETAP I
6 P6
7

Vat

31.10.2014r.

P7
LP1

Razem ETAP II
Odtworzenie
nawierzchni w
ulicy Bolesława
Chrobrego i
Kargowskiej

Obsługa
geodezyjna
Razem
kanalizacja

01.03.2015r.
Niezwłocznie po
wykonaniu
wykopów w
jezdniach
przewidzianych do
odtworzenia

01.03.2015 r.
01.03.2015 r.

Data …………….. 2013 r.

…………………………………….
Zamawiający

……………………………………
Wykonawca
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ZAŁĄCZNIKI
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPISUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Załączniki do SIWZ stanowią:
1.

Dokumentacja projektowa (wersja elektroniczna):
a) Branża sanitarna + elektryczna
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ – załącznik nr 9
- Przedmiar robót – załącznik nr 10
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SAN – załącznik nr 11
b) Branża drogowa
- projekt budowlano-wykonawczy– załącznik nr 12
- przedmiar robót – załącznik nr 13
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót DROG – załącznik nr 14

3. Pozwolenie na budowę – Starostwo Powiatowe – załącznik nr 15
4. Pozwolenie na budowę – Lubuski Urząd Wojewódzki – załącznik nr 16
5. Projekt budowlany wykonawczy – branża elektryczna + rysunki – załącznik nr 17
6. Dokumentacja geotechniczna - załącznik nr 18
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Załącznik nr 9 do SIWZ

PROJEKT
BUDOWLANO – WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA
WRAZ Z RYSUNKAMI – BRANŻA SANITARNA+ELEKTRYCZNA
Folder spakowany o nazwie:
Załącznik nr 9.– Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ i z rysunkami

Załącznik nr 10 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA –
BRANŻA SANITARNA I ELEKTRYCZNA

Plik PDF o nazwie: Załącznik nr 10.– Przedmiar robot SAN

- 62

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica”

__________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 11 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT SAN
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA –
BRANŻA SANITARNA+ELEKTRYCZNA

Plik PDF o nazwie: Załącznik nr 11.– STWIOR SAN

Załącznik nr 12 do SIWZ

PROJEKT
BUDOWLANO – WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA
WRAZ Z RYSUNKAMI – BRANŻA DROGOWA
Folder spakowany o nazwie:
Załącznik nr 12.– Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ i z rysunkami
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Załącznik nr 13 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA –
BRANŻA DROGOWA

Plik PDF o nazwie: Załącznik nr 13.– Przedmiar robot DROG

Załącznik nr 14 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT SAN
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA –
BRANŻA DROGOWA

Plik PDF o nazwie: Załącznik nr 14.– STWIOR DROG
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Załącznik nr 15 do SIWZ

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
STAROSTWO POWIATOWE

Plik PDF o nazwie: Załącznik nr 15.– Pozwolenie Starostwo

Załącznik nr 16 do SIWZ

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Plik PDF o nazwie: Załącznik nr 16.– Pozwolenie LUW
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Załącznik nr 17 do SIWZ

PROJEKT
BUDOWLANO – WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA
WRAZ Z RYSUNKAMI – BRANŻA ELEKTRYCZNA
Folder spakowany o nazwie:
Załącznik nr 17.– Branża elektryczna – projekt + rysunki

Załącznik nr 18 do SIWZ

DOKUMENTACJA
GEOTECHNICZNA
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KLENICA

Plik PDF o nazwie: Załącznik nr 18.– Dokumentacja geotechniczna
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