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CZEŚĆ I – INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I – Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający:
Gmina Pęcław
Pęcław 28, 67-221 Białołęka
Tel .76 83 17 135, fax 76 83 17 033

Inwestor zastępczy
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor” Sp. z o.o.
67-200 Głogów ul. Stawna 4F
Tel/fax  76  834-00-87, fax 76  834 00 89

Na podstawie zawartej umowy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor”
Sp. z o.o.  przygotowuje procedurę przetargową oraz pełni nadzór inwestorski nad realizacją
inwestycji.

Rozdział II – Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz.U. z 2013
poz. 907) zwana dalej p.z.p.
Kategoria zamówienia: roboty budowlane
Kody CPV:
CPV: 45231300-8

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest – wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad

występujących na wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław na n/w
odcinkach:
- odcinek nr 1 – rura PCV Ø 200 długości 27,81 m
- odcinek nr 2 – rura PCV Ø 160 długości 23,04 m
- odcinek nr 3 – rura PCV Ø 200 długości   9,58 m

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót .Roboty należy wykonać w sposób
określony w przepisach w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, jak również warunkami dopuszczającymi technologie i materiały do stosowania.

3. Istotne informacje dotyczące placu budowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem budowy oraz wykonania robót w

sposób zapewniający uniknięcie szkód. Ewentualnie powstałe z winy wykonawcy szkody
obciążą wykonawcę robót.

2. Wykonawca we własnym zakresie i w ramach kosztów ogólnych załatwi wszelkie formalności
wynikające z wydanych uzgodnień i warunków a związane z zajęciem pasów drogowych i
organizacją ruchu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób gwarantujący czystość dróg
dojazdowych do placu budowy.

4. Po zakończeniu robót wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego.
5. Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji,  w tym

również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszty wykonania w ramach
wynagrodzenia ofertowego.
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Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia:  nastąpi z dniem podpisania umowy
Termin zakończenia:  20 dni od daty podpisania umowy

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w
Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a) SIWZ

2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w
Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a) SIWZ

3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w
Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a) SIWZ

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi odpowiednie
uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego lub równoważne z tym
uprawnienia wymagane w krajach należących do Unii Europejskiej tj.:
-kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci kanalizacyjnej.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w
Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a) SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej.
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6.Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w rozdziale VI SIWZ
według zasady spełnia/nie spełnia.

Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp-

według załącznika nr 2 do SIWZ.;
b) 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;

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

1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 2 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.

1.3. 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:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a)lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ.

2.INNE DOKUMENTY
1.Do oferty należy dołączyć:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1.
b) Dowód wpłaty wadium.
c) Kosztorys ofertowy – wykonany metodą uproszczoną

2. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez
pełnomocnika;
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3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być
dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie
wspólnego pełnomocnika;

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.:
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
wymienione w punkcie 1.2 lit. b muszą być złożone przez każdy podmiot;

5. W przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca
się załączenie umowy spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania
spółki.

6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy.

7. Forma dokumentów i oświadczeń:
a) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem ,
b) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język

polski;
c) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez

wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są przedstawiciele Inwestora

zastępczego:
-   mgr inż. Tadeusz Jamrozik
-   mgr inż. Ewa Krzyszkowska
Tel/fax  76 834-00-87, tel. 76 834-00-89
Kontaktowanie  się z  osobami  wymienionymi  w  pkt.1  może  odbywać się w  dni  robocze  w
godzinach 800-1400

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy
przekazują pisemnie lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna
zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

4. Wykonawca może zwrócić się do Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwa Usług
Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor|” Sp. z o.o., 67-200 Głogów ul. Stawna 4F z
wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt.2.

5. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Inwestora zastępczego  nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których
mowa w pkt. 3 i 4

7. Inwestor zastępczy niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści
złożonego wniosku, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Inwestor zastępczy przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie
internetowej, zamieści na tej stronie.
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9. W toku  badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców  wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.

11.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Inwestor zastępczy
może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Inwestor zastępczy zamieści na stronie
internetowej, a także przekaże wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

12.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.

UWAGA
W związku z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych w dobrze pojętym interesie Wykonawcy
jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Inwestora zastępczego
http://www.bip.peclaw.eu/pec/urzad-gminy/zamowienia-publiczne/2013
Ponieważ Inwestor  na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje
w szczególności:
a) treść pytań dotyczących wyjaśnień treści SIWZ oraz treść udzielonych przez Inwestora

zastępczego   odpowiedzi,
b) zmiana treści SIWZ,
c) kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub treści SIWZ.

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium w wysokości 600,00 zł.
Słownie: sześćset złotych 00/100

2. Termin wnoszenia wadium: do dnia składania ofert  do godz. 10:00
3.Wadium można wnosić w następujących formach:
-   pieniądzu,
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 ( Dz.U z 2007 r. Nr
42,poz.275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96,poz.620)

4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Głogowie nr konta 57 8646 0008 0000 0025 9402
0004

9. Zamawiający zwróci 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.

10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium w sytuacji jak w pkt.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

11. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie później niż na 7 dni przez  upływem
ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia  postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano
jako najkorzystniejszą.
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Rozdział IX- Termin związania z ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje na związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z
ofertą rozpoczyna się  w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą  dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu  związania
ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdział X– Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
2. Wszelkie dokumenty winny być napisane czytelnie w języku polskim i podpisane przez osobę

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z

zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zaleca, aby wykonawca złożył wymagane dokumenty określone w Części VI SIWZ

w kolejności podanej zgodnie z formą i numeracją załączników.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
6. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej hasłem:
Przetarg- „Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad na wybudowanej

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław”
Nie otwierać przed          19 .11.2013 r. godz. 10:10

oraz nazwą i siedzibą zamawiającego i wykonawcy.
7. Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia,

gwarantująca zachowanie poufałości jej treści do terminu otwarcia oferty.
8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była

ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone ” za zgodność z oryginałem”.
10.Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach jak składanie z

dopiskiem na kopercie ”ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11.Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

 12.Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł w terminie
składania oferty(na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie
może zastrzec informacji o których mowa w art.86 ust.4 ustawy pzp.

13.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem
„Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych części
oferty.

14.Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o

udostępnienie treści wskazanej oferty,
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b) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione,

c) po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali miejsce, termin i sposób
udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje wykonawcę w pisemnym
zawiadomieniu.

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia       19 .11.2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich
dostarczenia przez pocztę do dnia 19.11.2013 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia  19.11.2013 r o godz.10:10
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem podana zostanie kwotę jaka zamierza się
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Komisja dokona otwarcie ofert w kolejności wpływu,
poda do wiadomości nazwę i adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwarciu ofert, zamawiający prześle wykonawcy, na
jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

Rozdział XII – Opis sposobu obliczenia ceny
W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym
określa ryczałtową cenę brutto. Cenę tą należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń:
1. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające:

a) z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) przedmiaru robót,
c) z obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności z Prawa Budowlanego i aktów

wykonawczych do tej ustawy,
d) z zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
e) z lokalizacji obiektu i wszelkich napotkanych warunków realizacji prac budowlanych,
f) z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń,
g) z przepisów BHP,
h) z możliwych zdarzeń losowych i budowlanych związanych z realizacją zamówienia,
i) z zapisów umowy.

2. Cena ta musi zawierać również następujące koszty: wszelkich prac przygotowawczych,
porządkowych, projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania
placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i późniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia
mediów i koszty ich zużycia, porządkowania placu budowy, koszty obsługi geodezyjnej,
ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu zastępczego, sporządzenia dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej, transportu zewnętrznego i wewnętrznego
pracowników, materiałów i odpadów, deponowania na składowisku, i inne wynikające z
załączonego projektu umowy.

3. Cena ta musi zawierać pełny zakres rzeczowy robót z niezbędnymi kosztami, opłatami itp.
niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Roboty, których zdaniem Wykonawcy występuje konieczność wykonania, nie wymienione w
przedmiarze należy uwzględnić w zakresie robót podstawowych opisanych w ofercie. Ich koszt
Wykonawca uwzględnił w cenie ryczałtowej brutto.

5. Przyjmuje się, że cena ryczałtowa brutto 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.

6. Cena ryczałtowa brutto obejmuje wszystkie składniki potrzebne do należytego wykonania
przedmiotu umowy.
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7. Cenę brutto należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
8. Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów do ceny oferty.
9. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z placem budowy.
10. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kalkulacji ceny ryczałtowej (kosztorysu

ofertowego).
11. Przedmiar dołączony do SIWZ ma charakter pomocniczy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów
Cena – 100% ( 100%=100pkt)
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
 Cena brutto oferty najtańszej
--------------------------------------- x  100 pkt
Cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę( firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo

adres zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i  nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

4. terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

Po zawiadomieniu i wyborze najkorzystniejszej oferty, Wybrany Wykonawca robót dostarczy
Zamawiającemu:
a)kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do IIB osób które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
b)umowę konsorcjum w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

1)określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją
umowy,
2)stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3)oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4)określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5)wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia,
6)określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji
zamówienia.
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:

-   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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej niż pieniądz

formie, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady. W
takim przypadku zabezpieczenie w innej niż pieniądz formie, należy wnieść w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie na okres trwania umowy ( zgodnie z treścią projektu umowy
do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek)  oraz 30% wysokości
zabezpieczenia na okres udzielonej rękojmi za wady ( przez trzy lata od dnia odbioru końcowego
bez wad i usterek).

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją:
bezwarunkową, nieprzenośną nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego

zgodnie z warunkami podpisanej Umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy- załącznik nr 5 do SIWZ
2. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia:
A. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w

przypadku:
 a)działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania wykonania robót,
b)z uwagi na warunki zimowe i brak możliwości wykonywania robót ze względu na technologię
robót,
c)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
d)zmiany będące następstwem działania organów administracji , a w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
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e)działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie  lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art 179-

183 ustawy.

XVIII.  Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość wykonania robót przez podwykonawcę.
10. Postanowienia końcowe.
-   Wszelkie dane i informacje z przetargu zostaną odnotowane w protokole z postępowania.
-    Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
-    Unieważnienie przetargu nastąpi w przypadkach określonych w art.93 ustawy pzp.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy
prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( z późniejszymi zmianami).
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pęcław
Pęcław 28, 67-221 Białołęka

2. WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Imię i nazwisko
Adres

Nr telefonu
Nr faksu

Adres e-mail

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy ofertę na wykonanie
robót budowlanych na zadaniu pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad
na wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław” na niżej wymienionych
warunkach:

I. Cena przedmiotu zamówienia
brutto...................................................................................................
Słownie:...............................................................................................
w tym :
- cena netto .........................................................................................
- należny podatek VAT (23%.)...................................................
II. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie  – nastąpi z dniem podpisania umowy,
- zakończenie  - 20 dni od daty podpisania umowy

III. Okres udzielonej gwarancji  na roboty ..........................................
(podać w latach od daty odbioru końcowego)

IV.  Płatności następować będą zgodnie z § 4 projektu umowy.

V. Wadium w kwocie ..............................................    zł zostało wniesione w dniu ...................
w formie........................................................................................................................................
VI. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:



14

a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacją  i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń,
b) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i
złożenia oferty.

VII. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni.
VIII. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umów przedstawionych w SIWZ.
IX. 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 należyte wykonanie umowy zgodnie z treścią SIWZ.

X. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……. do ……. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane.

XI. Wskazujemy w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzymy
podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

XII. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia.

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

         ……………………………………………………
             (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznikami do niniejszej ofert są następujące dokumenty:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………...

…………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik 2 do SIWZ

………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Wykonanie robót
budowlanych w zakresie usunięcia wad na wybudowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Pęcław” oświadczamy, że:

1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonania 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.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

(W przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna niniejsze oświadczenie obejmuje oświadczenie, że
nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych)

…………………….dnia……………….

……………………………………..
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
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Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)

Pkt I
WYKAZ OSÓB

(KIEROWNICTWO BUDOWY)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.„ „Wykonanie robót
budowlanych w zakresie usunięcia wad na wybudowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Pęcław”:
Oświadczam, że dysponuję osobami/będę dysponował osobami*Wymienionymi w tabeli poniżej i
będą wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez
Zamawiającego warunkami:

l.p. Imię i
Nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Wykształcenie/Doświadczenie Posiadane
uprawnienia
nr i data
wydania

Dysponowanie

Dysponuje/będzie
dysponował*

Dysponuje/będzie
dysponował*

Dysponuje/będzie
dysponował*

Do wykazu należy dołączyć:
1.pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
*Niepotrzebne skreślić

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

(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Pkt II
Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....................dnia......................
…….…………………………………………

 ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu
pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad na wybudowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Pęcław” oświadczamy, że:
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.)

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.

2.

3.

4.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o  której  mowa w art.  24  ust.  2  pkt.  5  ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2


