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OB.5545.2.2011 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: Gmina Pęcław, Pęcław 28 67-221 Białołęka 
 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „ Odbudowa urządzeń melioracji 

szczegółowej w miejscowościach Pęcław (3080m),  Białołęka(3435m), 
Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) zniszczonych w czasie powodzi w 
2010r.” „Odbudowa zniszczonych przepustów w miejscowościach 
Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), Pęcław (4szt.) 
zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” 

 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony   
 

 
 
 
 
 

Zatwierdzono: 
 

30.03.2012r.  
 
 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA  
( część dla oferentów ) 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
 

„ Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 

zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” „Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 

Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” 
 

zwana w dalszej części „ specyfikacją ” lub „ SIWZ ” 
 

1. Zamawiający:  Gmina Pęcław, Pęcław 28 67-221 Białołęka, pow. głogowski, woj. 
dolnośląskie, tel. 76 8317 126, fax. 76 8317 033, e-mail: peclaw@peclaw.eu 
Specyfikacja dostępna na stronie UG: www.bip.peclaw.eu 
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2.  Tryb udzielenia zamówienia: - przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zmianami).  

 

3.  Przedmiot zamówienia:     
Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbudowa rowów melioracyjnych o długości 12,5 km 
oraz przepustów –35 szt. 
Odbudowa przedmiotowych rowów polegać będzie na wykonaniu następujących robót: 

- Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40 i 0,60m3, transport samochodami do 1 
km pojemność łyżki 0,60 m3, kat. gruntu III, pogłębienie rowów na głębokość 0,5m, transport 
samochodem samowyładowczym  do 5-10t – 7187,5 m3 

- Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5km transportu samochodami samowyładowczymi po 
terenie lub drogach, gr. kat. III-IV z użyciem samochodu samowyładowczego do 10-15t na dalsze 9 
km -7187,5 m3    

- Plantowanie skarp, dna rowów, skarp i korony nasypów przy robotach wod. – inż. Wykopy, grunt 
kat. III- 37565,00 m2 

- Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków, krzaki i podszycie średniej gęstości – 1,350 
ha  

- Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km- 145,00 m3 

- Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe  - 51,2 m3 

- Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o średnicy 60cm -320 m 

- Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe z betonu B-30 dla rur o średnicy 60cm – 66szt. 

- Części przelotowe pref. przepustów drogowych rurowych 1-otw., część przelotowa przepustu z 
rur o średnicy 80cm- 10 m 

- Obudowy wlotów/wylotów/ pref. przep. drog. rurowych i skrzyn., obudowa wlotu /wylotu/ 
przepustu drogowego rurowego- 4,850 m3 

-Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40 i 0,60 m3, transport samochodami do 1 
km pojemność łyżki 0,60m3, kat. gruntu III zasypanie przepustów ziemią, transport samochodem 
samowyładowczym do 5-10 t- 412,5 m3 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 
Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót  – stanowiący 
załącznik Nr 3 do SIWZ.  
Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia na miejscu warunków wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się 
zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. 
 

Wspólny Słownik Zamówień:  
CPV:  45.20.00.00-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45.24.00.00-1 – budowa obiektów inżynierii wodnej, 
45.24.64.00-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 
 

4.  Termin realizacji zamówienia :     -  rozpoczęcie: ………. 2012 r. (w dacie podpisania umowy) 
                                                               -  zakończenie: 15 października 2012 r. 

 

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych 
warunków:   
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5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
5.1.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. 

5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże 
należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech zamówień, 
każda o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto, których przedmiotem była 
budowa (odbudowa) lub konserwacja urządzeń melioracji wodnych. 

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;  
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować: koparką, spycharką, oraz samochodem 
samowyładowczym.  

5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponować do realizacji przedmiotowego zamówienia co 
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności melioracje wodne lub uprawnienia równoważne do 
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz 
należy do właściwej izby samorządu zawodowego – Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

5.1.6 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

5.1.7 spełniają warunki niniejszej „specyfikacji”: 
5.1.8 udzielą gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy 

od daty końcowego odbioru robót. 
5.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części  
zamówienia jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w 
pkt. 5.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z 
ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na 
podstawie treści tych dokumentów według formuły:  spełnia /nie spełnia. Wykonawcy w 
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty 
wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

 

6.  Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp: 
6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
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a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  w zakresie art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp,  

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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone; 
- wymagane jest przedstawienie co najmniej trzech zamówień, każda o wartości nie 
mniejszej niż 500 000,00 zł.  brutto, których przedmiotem była budowa (odbudowa) lub 
konserwacja urządzeń melioracji wodnych. 

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami, 
- wymagane jest dysponowanie:  koparką, spycharką, oraz samochodem 
samowyładowczym.  

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, 
- wymagana jest jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności melioracje wodne lub uprawnienia równoważne 
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 
oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego – Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

f) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

  
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp Wykonawca musi złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Pzp, 

c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym od wykonawcy, określonym w pkt. 6.2.   

6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 
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a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

6.4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 6.1. albo w pkt. 6.2 albo w pkt. 6.3.; 
a)  Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż wynika to z 

zapisów we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z art. 
23 ustawy Pzp dotyczy także wykonawców występujących wspólnie – np. konsorcjum, 
spółka cywilna. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są 
uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno 
spełniać wymogi określone w art. 61 oraz 98 i następnych kodeksu Cywilnego. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii.  

 

Dokumenty powyższe stanowią załączniki do oferty, muszą mieć formę pisemną, i mogą być 
przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez oferenta. Załączniki należy ponumerować zgodnie z numeracją nadaną przez 
„specyfikację”. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej „specyfikacji” 
powinien być sporządzony zgodnie z tym wzorem. 
Złożenie przez oferenta fałszywych, stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych 
oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, zgodnie z przepisami 
art. 24 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego 
postępowania.  

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie 
pisemnej. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. Strona, 
która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, zobowiązana jest na 
żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich 
otrzymania. 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Agnieszka Jania-
Reńska - Młodszy referent ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Urzędu Gminy Pęcław, 
Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pok.7, tel. 76 8317 126, fax 76 8317 033 w godz. 7:45 – 15:45, 
Bogumiła Przygodzka Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa Urzędu Gminy 
Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pok.7, tel. 76 8317 126, fax 76 8317 033 w godz. 7:45 – 
15:45. 
 

8. Wymagania dotyczące wadium: 
8.1  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 19.04.2012 r. do godz. 11:00 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.  

8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
 - w pieniądzu, 

 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
             kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 - w gwarancjach bankowych, 
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 - w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z  
          dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr  
          109, poz. 1158 z późn. zm. ).    

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w:  
Banku Spółdzielczym w Głogowie na konto 57864600080000002594020004 

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 
Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w 
oryginale w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Pęcław, Pęcław 28, pok. nr 10  w godz. 
7:45 -15:45. 
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej formy wadium 
należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wadium z adnotacją 
pracownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy Pęcław o przyjęciu oryginału. 

8.3 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.8. 

8.4 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

8.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 8.3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez zamawiającego. 

8.7  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
 

9. Termin związania ofertą: 
9.1 Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. 

 
 

10. Opis sposobu przygotowania oferty.  
10.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zadania  sam lub jako partner w 

konsorcjum, z jedną ostateczną ceną na wykonanie zadania ( art.82 ustawy PZP ) – 
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że 
wszystkie jego oferty będą odrzucone. 

10.2  Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji;  
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10.3  Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 
10.4  Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie przy użyciu 

nieścieralnego nośnika pisma; 
10.5  Wszystkie strony oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) zaleca się ponumerować, 

ułożyć w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, a całość oferty powinna być 
złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

10.6  Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby osoby te złożyły podpisy na 
wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca 
naniósł zmiany; 

10.7  Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – przez wszystkie osoby 
wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub 
posiadające pełnomocnictwo. 

10.8  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy PZP; 

10.9  Zamawiający informuje że, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec 
w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, składając wraz z ofertą 
stosowne oświadczenie. 

10.10 Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej 
dopiskiem „Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław (3080m),  
Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) zniszczonych w czasie powodzi w 
2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów w miejscowościach Droglowice (12szt.), 
Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” i 
zastrzeżenie-Nie otwierać przed dniem  01 sierpnia 2011 roku   i wewnętrznej , na której podane są  
nazwa i adres Wykonawcy.  
Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa oświadczenie o 
wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem”: „Cofnięcie oferty na przetarg 
nieograniczony –„Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) zniszczonych w czasie 
powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów w miejscowościach Droglowice 
(12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 
2010r.” 
Jeżeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to składa nową 
(poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: „Zmiana oferty przetargowej 
na przetarg nieograniczony -„Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach 
Pęcław (3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) zniszczonych w 
czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów w miejscowościach 
Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie 
powodzi w 2010r.” 
 
 

11. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP, kierując swoje zapytania na piśmie. 
Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem, powiadamiając jednocześnie pozostałych wykonawców zainteresowanych 
uzyskaniem zamówienia oraz zamieszczając wyjaśnienia na własnej stronie internetowej: 
www.peclaw.eu (art. 38 ustawy PZP ); 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert 
określonego w pkt. 12 niniejszej specyfikacji, Zamawiający może zmodyfikować treść 
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 
ustawy PZP). Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji 
oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, oraz zamieszczona na stronie 
internetowej: www.peclaw.eu 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2012 r. do godz.11:00 w Urzędzie Gminy Pęcław, 
Pęcław 28 – pok. Nr 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz.11:30 w Urzędzie Gminy Pęcław, 
Pęcław 28 – pok. Nr 2 (pokój Wójta). 
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie o 
tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając nazwę wybranego 
Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty. 
Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń 
Zamawiającego oraz na własnej stronie internetowej. 

• Przetarg nieograniczony odbywa się wg procedury zawartej w ustawie. 
Rozpoczęcie przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji. 
• Zakres działania zespołu przeprowadzającego przetarg obejmuje: 

a) w części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców): 
- stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu; 

zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 
- podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
- otwarcie wniesionych ofert, zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem, przyjęcie 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 
• Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

o oferty z napisem „ZMIANA OFERTY...” 
o oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY..” 
o pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia; 
- sporządzenie „Zbiorczego zestawienia ofert”; 
- podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy) z Wykonawcami 
uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1) „Oświadczenie członka komisji przetargowej”); 

- przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert. 
b) W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej): 

- ocena ofert od strony spełnienia warunków formalnych; 
- ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji; 
- wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

13. Odrzucenie ofert: 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli ( art. 89 ust.1 u PZP): 
13.1  jest niezgodna z ustawą 
13.2  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
13.3  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 
13.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
13.5  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 
13.6  zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
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13.7  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,  

13.8  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

 
 
14. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli ( art.93 ust. 1 ustawy 
PZP ): 
14.1  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 
14.2  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

14.3  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie 

14.4  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć 

14.5  postępowanie obarczone jest niemożliwą  do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert  
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 
 

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
        W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym 

określa ryczałtową cenę brutto Cb. Cenę tą należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej 
(kalkulacji ryczałtu) przy zachowaniu następujących założeń: 
1. cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające:  
a) z zapisów specyfikacji  
b) z opisów pozycji przedmiarów stanowiących uzupełnienie zakresu robót, 
c) z zapisów umowy, 
d) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny, 
e) z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy, 
f) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej, 
g) z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 
h) z lokalizacji obiektu i warunków realizacji prac budowlanych, 
i) z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń, 
j) z przepisów bhp, 
k) z możliwych zdarzeń losowych i budowlanych związanych z realizacją zamówienia.  
2. cena ta musi zawierać pełny zakres rzeczowy robót z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. 

niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. cena ta musi wynikać z kalkulacji ryczałtu dołączonej do załącznika nr 2 oferty. Kalkulację 

ryczałtu należy sporządzić na podstawie dostarczonych przedmiarów i uzupełnić o wszelkie 
koszty, które Wykonawca, po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i terenem budowy 
poniesie w trakcie jego realizacji. Wartość kalkulacji ryczałtu brutto musi być tożsama z ceną 
ryczałtową brutto Cb w ofercie.  

4. Wykonawca w terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych ma obowiązek 
pisemnie zgłosić błędy zauważone w specyfikacji technicznej uniemożliwiające prawidłową 
wycenę ofertową i prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Nie zgłoszenie w wyżej 
wskazanym terminie błędów w dokumentacji i wykonanie w oparciu o nią robót skutkuje 
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odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnością z tytułu gwarancji. 

5. Wpisane w przedmiarze dane dotyczące katalogów (KNNR, KNR i in.) zawierających 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisy robót z tych katalogów nie zobowiązują 
Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji ryczałtu zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. 
Umożliwia to Wykonawcy wycenę zgodnego z wiedzą techniczną i przepisami innego sposobu 
realizacji przedmiotu zamówienia niż wynika to  z przypisanych do tych pozycji baz 
normowych. 

Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze należy uwzględnić 
w zakresie robót podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca 
uwzględni w cenach jednostkowych kalkulacji  ryczałtu dołączonej do oferty. 
6. Przyjmuje się, że cena ryczałtowa brutto Cb zawarta w umowie uwzględnia wszelkie 

okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy 
wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku 
do Zamawiającego. 

7. Cena ryczałtowa brutto Cb obejmuje wszystkie składniki potrzebne do należytego wykonania 
przedmiotu umowy.  

8. Cenę brutto należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT. 
9. Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów do ceny oferty. 
10. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 
11. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, 
koszty robocizny, materiałów, sprzętu, roboty towarzyszące i tymczasowe. 
12. Ceny / stawki: roboczogodziny, narzuty, które zostały przyjęte do wyceny robót w danej 
kategorii / branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji 
przedmiarowych z danej branży / kategorii robót. 
13. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując 
ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 
Do kosztorysów ofertowych należy dołączyć przyj ęte do wyceny robót w danej kategorii – 
branży robót: stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe oraz zestawienie materiałów, 
robocizny i sprzętu wraz z ich cenami jednostkowymi.   
Wykonawca może od wyliczonej kwoty stosować zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną ostateczną 
cenę zamieszcza w ofercie na formularzu oferty – zał. nr 1. Cena ta będzie brana pod uwagę przez 
Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  
Cena oferty ma być podana w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia 
między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

 

16.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
 
Kryterium 1: Cena ryczałtowa oferty brutto: 100% 
 
Cb= ( Cena oferty najtańszej brutto: cena oferty badanej brutto) x 100 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 
określonym      w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała 
najwyższą liczbę punktów. 
 

 

17. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 
przetargu w celu zawarcia umowy. 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 
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- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Zamawiający powyższe informacje zamieści również na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Pęcław. 
Zawarcie umowy Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana nastąpi nie 
wcześniej niż po upływie 7 dni od skutecznego zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, z 
wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych 
uczestników postępowania. 
Po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z projektem umowy, będącą 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie z ofertą przetargową. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: 
a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 18 niniejszej 

specyfikacji.  
b) przedstawić umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy wspólnie uczestniczą w 

postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
18.1  Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez 

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
18.2  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny (brutto) podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- 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. 

18.3 Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym  i rejestrze zastawów. 
18.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w całości przed zawarciem 

umowy. 
18.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
18.6 Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy PZP. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 
 

19. Zamówienia częściowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 

20. Umowa ramowa 
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

21. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ustawy PZP. 
 

22. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

23. Informacje dotyczące walut obcych celem prowadzenia rozliczeń między zamawiającym             
i wykonawcą Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca będą się odbywać w PLN. 
 

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

25. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

26. Podwykonawstwo – podwykonawcy. 
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak wskazania w 
ofercie części zamówienia / zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym 
zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji i uważa się za równoznaczne z tym, że 
zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

 

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej. 

 

27. Załączniki ( dodatki ) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Wzór oferty Wykonawcy – zał. Nr 1 do SIWZ, 
2. Projekt umowy – zał. Nr 2 do SIWZ 
3. Przedmiary robót – zał. Nr 3 do SIWZ  
4. Wzór zał. Nr 2 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
5. Wzór zał. Nr 3 do oferty – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
6. Wzór zał. Nr 4 do oferty – Wykaz wykonanych robót budowlanych, 
7. Wzór zał. Nr 5 do oferty – Wykaz wyposażenia technicznego główne pozycje sprzętu,  
8. Wzór zał. Nr 6 do oferty – Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu zamówienia, 
9. Wzór zał. Nr 7 do oferty – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
10. Wzór zał. Nr 12 do oferty – Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem, 
11. Wzór zał. Nr 13 do oferty – Oświadczenie o udzieleniu gwarancji.                                                           
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

…………………………………. 
                              miejscowość, data 

………………………………………. 
 pieczęć oferenta 
 

Wójt Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołeka. 
 
Od: …………………………………………………………………………………… 

( pełna nazwa i adres oferenta ) 

 
F O R M U L A R Z     O F E R T Y 

na wykonanie „Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) zniszczonych w czasie 
powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów w miejscowościach Droglowice 
(12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 
2010r.” 

 
 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Odbudowa urządzeń melioracji 
szczegółowej w miejscowościach Pęcław (3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), 
Droglowice (3400m) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych 
przepustów w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 
Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  
Cena ofertowa netto: …………………. PLN (słownie złotych: …………………. 
…………………………………………………………………………………......), 
Cena ofertowa brutto: …………………. PLN (słownie złotych: ……………….. 
……………………………………………………………………………………..), 
Podatek VAT w wysokości ........ %, tj. ........................ PLN (słownie złotych: … 
……………………………………………………………………………………..), 

2. Oświadczamy, że: 
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia: ………….. 2012 r. (wymagany 

termin zakończenia 15.10.2012 r.). 
2) Udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ……... m-cy, 

licząc od terminu odbioru końcowego (wymagany okres gwarancji min. 12 miesięcy), 
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń, 
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia oraz zapoznaliśmy się z terenem dokonaliśmy wizji terenowej, 
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w zał. Nr 2 do SIWZ – projekt umowy 

oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, 
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6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, 

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
a) ….. 
b) ….. 
c) ….. 

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z 
projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach (kartach) 
5. Do oferty dołączono następujące dokumenty : 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej                                                                                         – zał. Nr 1, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu      – zał. Nr 2, 
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

                                                                                                                                    – zał. Nr 3, 
4) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności            – zał. Nr 4 
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z referencjami inwestorów      – zał. Nr 5, 
6) Wykaz wyposażenia technicznego główne pozycje sprzętu budowlanego         – zał. Nr 6, 
7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia 

wraz z uprawnieniami zawodowymi i zaświadczeniem o przynależności do OIIB                                                  
                                                                                                                                  – zał. Nr 7, 

8) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia                                                           – zał. Nr 8,  

9) Podwykonawcy (części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom)                   – zał. Nr 9, 

10) Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu – 
jeżeli dotyczy                   – zał. Nr 10, 

11) Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem                                                          – zał. Nr 11, 
12) Oświadczenie o udzieleniu gwarancji                                                                 – zał. Nr 12, 
13) Kosztorys ofertowy ( wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny )     – zał. Nr 13, 
14) Dowód wniesienia wadium                                                                                   – zał. Nr 14, 
15) Inne:  

 
Nazwa i adres WYKONAWCY  : 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
NIP ......................................................., REGON ............................................................................... 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
............................................................................................................................................................... 
Strona internetowa Wykonawcy: ......................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................... 
numer telefonu: ………………….., numer faksu: ………………., e-mail ......................................... 

 
 
        …………………………………… 
                                                                                                  nazwisko i imię upoważnionego przedstawiciela oferenta 
 

…………………………………… 
      pieczęć i podpis 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR  
 

zawarta w dniu ............2012 r. w Pęcławiu pomiędzy Gminą Pęcław, z siedzibą: Pęcław 28, 67-221 
Białołęka, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1. Artura Andrzeja Jurkowskiego – Wójt Gminy Pęcław, 
przy kontrasygnacie: 
2. Agnieszki Serafin – działającej z upoważnienia nr 5/2011 z dnia 13.06.2011r. Skarbnika Gminy 
Pęcław, 
a  
- firmą .........................................................................................................................................., 
mającą siedzibę .............................................................................................................. zwaną dalej w 
treści „ Wykonawcą ” reprezentowaną przez: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Odbudowa 
urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław (3080m),  Białołęka(3435m), 
Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa 
zniszczonych przepustów w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka 
(9szt.), Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”, na warunkach określonych w: 
- dokumentacji przetargowej, 
- złożonej ofercie, 
- kosztorysie ofertowym 
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i 
zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, 
dobrą jakością i właściwą organizacją.  

§ 2 
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy)  dostarczy 

wykonawca na swój koszt. 
2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ).  
§ 3 

Terminy realizacji zamówienia: 
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:   – ………… 2012 r. (w dacie podpisania umowy) 
Termin zakończenia przedmiotu umowy:   – .………... 2012 r. (wymagany do 15.10.2012 r.) 
Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego protokołu odbioru uważa się za termin 
wykonania robót zakończenia przedmiotu umowy. 

§ 4 
1.  Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności melioracje wodne w 

osobie: ..........................., adres: ......................................., telefon: ......................,  
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2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 5 
1.  Zamawiający ustanawia inspektora  nadzoru inwestorskiego w specjalności melioracje wodne w 

osobie: ..........................., adres: .........................., telefon: .................................., 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w 

imieniu i na rachunek Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 
4. Inspektor nadzoru, kierownik budowy kierownicy robót działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm. ), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm. ) a inspektorzy nadzoru – także w granicach umocowania nadanego im odrębnymi 
umowami. 

§ 6 
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2.  Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji 
technicznej. 

3.  Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów; certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót własnymi siłami. 
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z udziałem Podwykonawcy (jeżeli przewidział 

udział podwykonawcy w formularzu oferty). 
3. Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 
4. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą, który nie był wymieniony w ofercie wymagana jest 

zgoda Zamawiającego. 
5. Wykonawca przed uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 3 przedłoży Zamawiającemu 

projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę i Podwykonawcę 
§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą 
Wykonawcy w wysokości: 
-  netto: ................................. zł. ( słownie: …….............................................................. ),  
-  podatek VAT ......... %: ............... zł. ( słownie: ...……................................................. ), 
-  brutto: .............................. zł. ( słownie: ...........................................................................). 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 
wynikające z przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja 
zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych 
porządkowych, koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, koszty 
ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 
losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, a w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań 
wynikających z umowy. 

3.  Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze przedmiotu umowy (wykonaniu 
całości zamówienia). 
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4. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

5.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
6. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
7. Określone przez oferenta ceny jednostkowe są ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie 

realizacji umowy. 
§ 9 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie ( brutto ) za przedmiot umowy z zaokrągleniem do pełnych 100 zł. 
w górę, co stanowi kwotę: .......................... zł. ( słownie: ....................................... ).  
w następujących formach ………………………..…………………………………  

2.  Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego umowy po zakończeniu 
realizacji zadania i odbiorze końcowym jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji (rękojmi). 

3. Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 
zwrócona Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank 
opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
końcowego odbioru inwestycji. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona 
Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za 
prowadzenie rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni po 
upływie okresu rękojmi. 

 Podane wyżej terminy za zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi. 

4. W przypadku zmiany wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy (roboty dodatkowe), 
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie ustalona w oparciu o pkt. 1 i 2. 
Wpłata i rozliczenie zabezpieczenia dla robót dodatkowych odbywać się będzie wg zasad jak dla 
robót objętych podstawowym zakresem umownym. 

Dla zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, Zamawiający dopuszcza tworzenie części 
zabezpieczenia tj. 70% jako potrącenie z  faktur za roboty. 

§ 10 
1. Za opóźnienie w zakończeniu całości robót budowlanych o których mowa w § 1 niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 
przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i 
rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 
przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczoną od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
§ 11 

1.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. O 
osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na 
piśmie Zamawiającego.   

2. Na tej podstawie Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 
terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

3. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru 
czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 
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4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. W przypadku nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 12 
1. Wykonawca z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu rocznej (12 miesięcy) gwarancji 

jakości na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  
3. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad, obowiązany jest do 

przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej 
reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, użytkownik 
może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę. 

§ 13 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary 

umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub przerwał roboty z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez 
okres dłuższy niż 1 miesiąc, 

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób nie zgodny z postanowieniami umowy lub normami i 
warunkami określonymi prawem,  

c) Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w 
jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm 
jakościowych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

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

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest: 
-  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust. 3 pkt. c  niniejszego 

paragrafu umowy, 
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- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
nie stanowią inaczej. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze 
stron. 

§ 18 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
Nr 1  Oferta Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 
                       

 
.......................................................................... 

        ( pieczęć firmowa ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór zał. Nr 2 do oferty 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 ( zgodnie z art. 22 ust. 1 - ustawy Prawo zamówień publicznych ) 
 

 
Nazwa oferenta: ........................................................................................................................................................................ 
 
 

Adres oferenta: .......................................................................................................................................................................... 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
 

„ Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 
zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 
Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” 

 
 

Oświadczam/y, że mogę ubiegać się o zamówienie wymogi określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) a w szczególności: 

 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadam / nie posiadam*  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Przedstawiam / nie przedstawiam* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze 
składaniem fałszywych oświadczeń. 

 
*) niewłaściwe skreślić 
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....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 
 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data )  

 
 

Wzór zał. Nr 3 do oferty 
 

.......................................................................... 
        ( pieczęć firmowa ) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

( zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo zamówień publicznych ) 
 
 

Nazwa oferenta: ........................................................................................................................................................................ 
 
 

Adres oferenta: .......................................................................................................................................................................... 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
 

„Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 
zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 
Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” 

 
 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się: 
 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

2. 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; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;   
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4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5.  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: 

10. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

11. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony 
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

12. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ 
na wynik prowadzonego postępowania; 

13. wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
  
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
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....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 
 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data )  

 
Wzór zał. Nr 4 do oferty 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 
 
Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................ 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
 

„ Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 

zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 

Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”  
 

oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 
 
 
 
 

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze 
składaniem fałszywych oświadczeń. 
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....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 
 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data ) 

 
 
 
 

 
Wzór zał. Nr 5 do oferty 

 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
doświadczenie w zakresie wykonawstwa 

 
Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................ 
 
 

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 oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  
 

Nazwa zamówienia 
lokalizacja 

 Zamawiający 
Adres 

Wartość robót do 
wykonania 

Terminy realizacji 

Ogółem W siłach 
własnych 

Rozpoczęcie Zakończenie 
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(minimum trzy zamówienia, każde o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto, których 
przedmiotem była budowa (odbudowa) lub konserwacja urządzeń melioracji wodnych) 

 
 
 
 
....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data ) 

 
Wzór zał. Nr 6 do oferty 

 
 
 

WYKAZ WYPOSA ŻENIA TECHNICZNEGO 
główne pozycje sprzętu  

 
 

Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................ 

 
 

L.p. 
Sprzęt Rok 

produkcji  
Ilość sprzętu 

Nazwa Typ Ogółem Własny Dzierżawiony 

       
       
       
       
       
       

 
 

wymagane jest dysponowanie: koparką, spycharką, oraz samochodem samowyładowczym. 
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....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 
 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data ) 

 
 
 
 
 

Wzór zał. Nr 7 do oferty 
 
 
 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW 
charakterystyka ogólna oferenta kwalifikacje techniczne 

podstawowego personelu 
 

 
Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................ 
 

Wykaz osób i podmiotów proponowanych do realizacji przedmiotu zamówienia na:  
 

„ Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 

zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 

Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”  
 

Nazwisko i imię Wykształcenie 
Proponowane 
przeznaczenie 

Praktyka zawodowa 
w latach Rodzaj i Nr 

uprawnień 
Ogółem W firmie 
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wymagana jest jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności melioracje wodne lub uprawnienia równoważne do powyższych, a 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz należy do właściwej izby 

samorządu zawodowego – Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 
 
....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 

.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data ) 

 
 

Wzór zał. Nr 8 do oferty 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby,  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 

 
Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................ 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
 

„ Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 

zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 

Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”  
 

oświadczam, że osoby wskazane w zał. Nr 6 do oferty posiadają aktualne 
uprawnienia wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne 
niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem.  

 
 
 
 
 

Uwaga 
Zaleca się dołączenie kserokopii uprawnień zawodowych oraz kserokopii aktualnych zaświadczeń o 
wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa. 
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....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 
 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data ) 

 
Zał. Nr 11 do oferty 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
  o zapoznaniu się z terenem (odbyciu wizji lokalnej)  

 
 

Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem (odbyliśmy wizję lokalną) 
będącym miejscem prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania 
pn. „ Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 
zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 
Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.” i uzyskaliśmy informacje 
potrzebne do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
Po uzyskaniu wspomnianych informacji stwierdzamy, że roboty budowlane 
wykonamy zgodnie z wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami, przy 
zachowaniu należytej staranności, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy.   

 
 
 

 
 

....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 
 
 



 29 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data ) 
 
 

 
 
 

 
 

 
Zał. Nr 12 do oferty 

 
 

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PRZEZ WYKONAWC Ę 
GWARANCJI I R ĘKOJMI NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
Niniejszym oświadczam, że udzielę rocznej (12 miesięcy) gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. 
„ Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Pęcław 
(3080m),  Białołęka(3435m), Wietszyce (2585m), Droglowice (3400m) 
zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”„Odbudowa zniszczonych przepustów 
w miejscowościach Droglowice (12szt.), Wietszyce (10szt.),Białołęka (9szt.), 
Pęcław (4szt.) zniszczonych w czasie powodzi w 2010r.”  

 
 

 
 
 

....................................................................................... 
   ( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej ) 
 
 
 

 
.................................................................................. 
                  ( miejscowość, data ) 
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