SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYŁACZAMI OSIEDLA PAWEŁKI W MIESCIE
SZCZUCZYN”

GRUDZIEŃ 2009

I. Zamawiający:
1.1/
Zamawiający pełna nazwa:
Adres:
Osoby do kontaktu

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 SZCZUCZYN,
pow. grajewski, woj. podlaskie
Kazimierz Galiński – Kier. Ref. SG i R
mgr inŜ. Waldemar Filipkowski – Z-ca Kier.
Ref. SGiR

Numer telefonu

086 273 50 80,

Numer faksu

086 273 50 51

Adres poczty elektronicznej

rolnictwo@um.szczuczyn.pl

NIP

719-10-09-960

REGON

000530063

Urząd Miejski w Szczuczynie zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złoŜenia oferty w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod
nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście
Szczuczyn”
1.2/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie „przetargu
nieograniczonego" na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.
II. Przedmiot zamówienia - nr kodów w/s słownika CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
2.1/ Przedmiotem zamówienia jest:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami:
Etap I – kanalizacja sanitarna, ul. Nadstawna + ul. Sobieskiego + ul. Pawełki wraz z
przepompownią P4 (zlewnia 4 i 5)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 485,5m, kanalizacja tłoczna PE 90 – 247 m, przyłącza PCV Ø
160 – 179,3m, 29 szt.
Etap II – kanalizacja sanitarna, ul. Stodolna (zlewnia 4)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 120,0m, przyłącza PCV Ø 160 – 38,7m, 8 szt.
Etap III – kanalizacja sanitarna, ul. Pawełki + ul. Królowej Jagiellonki + fragment ul. Królowej
Marysieńki wraz z przepompownią P3 (zlewnia 3a)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 662,0m, kanalizacja tłoczna PE 90 – 650 m, przyłącza PCV Ø
160 – 222,90m, 34 szt.
Etap IV – kanalizacja sanitarna, Osiedle Pawełki (zlewnia 3a)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 316,5m, przyłącza PCV Ø 160 – 28,90m, 6 szt.
Etap V – kanalizacja sanitarna, ul. KsięŜy Pijarów (zlewnia 3a)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 216,0m, przyłącza PCV Ø 160 – 160,90m, 22 szt.
Etap VI – kanalizacja sanitarna, ul. Królowej Marysieńki (zlewnia 3a)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 420,0m, przyłącza PCV Ø 160 – 88,40m, 11 szt.

Etap VIII – kanalizacja sanitarna, ul. Królowej Marysieńki (zlewnia 3)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 185,0m, przyłącza PCV Ø 160 – 8,90m, 1 szt.
Etap IX – kanalizacja sanitarna, ul. J. Wagi (zlewnia 3)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 218,0m, przyłącza PCV Ø 160 – 25,30m, 4 szt.
Etap X – ul. J. Pioli + Wołodyjowskiego (zlewnia 3)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 254,5m, przyłącza PCV Ø 160 – 105,30m, 18 szt.
Etap XI – ul. Falkowskiego + Wołodyjowskiego (zlewnia 3)
Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 470,5m, przyłącza PCV Ø 160 – 187,5m, 28 szt.
b) PrzełoŜenie kolidującego z siecią kanalizacyjną wodociągu wraz z przyłączami
W obrębie ulicy Falkowskiego, na odcinku od ulicy Pawełki do skrzyŜowania ulicy Królowej
Marysieńki z drogą do wysypiska śmieci, zaprojektowano przekładkę sieci wodociągowej o długości
ok. 390 m.b. Sieć wodociągową lokuje się w projektowanym chodniku, poniewaŜ trasa obecnego
przebiegu sieci wodociągowej koliduje z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
W obrębie ulicy Królowej Marysieńki - na odcinku od skrzyŜowania ulicą Królowej Katarzyny
Jagiellonki do działki nr 1251 (posesja nr 5) przy ulicy Królowej Marysieńki, zaprojektowano
przekładkę sieci wodociągowej o długości ok. 40 m.b. Sieć wodociągową lokuje się w projektowanym
chodniku, poniewaŜ trasa obecnego przebiegu sieci wodociągowej koliduje z projektowaną siecią
kanalizacji deszczowej. Towarzysząco przeprojektowaniu ulegną przyłącza wodociągowe w ilości 30
szt. do posesji przyległych do projektowanych odcinków sieci wodociągowej.
Cały zakres prac określa zatwierdzony przez Starostę Grajewskiego Decyzją nr 118/09 z dnia
25.06.2009r. projekt techniczny.
UWAGA: procedura przetargowa nie obejmuje Etapu XII – droga do komunalnego wysypiska śmieci
(zlewnia 3) Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 120,0m, przyłącza 8 szt., Etapu XIII – droga do
Świdrów Awissa wraz z przepompownią P2 (zlewnia 2) Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 –
730,5m, kanalizacja tłoczna PE 90 – 780 m, przyłącza 9 szt. oraz Etapu XIV – Świdry Awissa wraz z
przepompownią P1 (zlewnia 1) Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø200 – 824,0m, kanalizacja tłoczna PE
90 – 942,0 m, przyłącza 26 szt.
Zakres i sposoby wykonania robót objętych zamówieniem przedstawiają dane zawarte w dokumentach
kontraktowych tj. dokumentacji technicznej, przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót i wydanych decyzjach administracyjnych
Gwarancja dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów objętych zamówieniem winna wynosić
min. 3 lata.
2.2/ Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określają;
- zatwierdzony projekt techniczny
- przedmiary robót
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
UWAGA!
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŜytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeŜeli będzie taka konieczność,
celem dotrzymania terminu wykonania zadania.
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania materiałów zamiennych /innych niŜ podane
w dokumentacji projektowej/, pod warunkiem, Ŝe będą one posiadały parametry nie gorsze niŜ
podane w niniejszej dokumentacji.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złoŜenia w ofercie stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały w przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń
wymagać będą zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia
tych zmian materiałów z Projektantem.
Zamiana materiałów nie moŜe być podstawą do Ŝądania podwyŜszenia zapłaty.
2.3/ ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
2.4/ ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOśLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
WARIANTOWYCH.
2.5/ Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od
dnia zawarcia umowy, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych.
2.6/ Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
2.7/ Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje ustanowienia

dynamicznego systemu zakupów.
2.8/ Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1/ Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia
- rozpoczęcie inwestycji: marzec/kwiecień 2010r.
- zakończenie inwestycji: 31 lipiec 2012r.
IV. Dokumenty przetargowe:
4.1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4.2/ Formularz oferty wraz załącznikami
4.3/ Projekt techniczny, SWIOR, przedmiary.
V. Wizja lokalna
5.1/ W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać
wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5.2/ Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca
zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu
zaplecza.
VI. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki:
6.1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
6.2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6.3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie : co najmniej 2 (dwa) zadania obejmujące
zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub sieci wodociągowej o wartości min.

900 tyś. zł kaŜde (poparte dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane
naleŜycie, protokoły odbioru, referencje).
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osoba (kierownik robót)
posiadająca uprawnienia budowlane z branŜy sanitarnej oraz 1 osoba posiadająca uprawnienia z
branŜy elektrycznej wraz z przynaleŜnością do izby inŜynierów budownictwa, lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
6.4/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
wykaŜą, Ŝe posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 1 mln. 200 tyś.
6.5/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki
Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest moŜliwe po upływie terminu
składania ofert chyba, Ŝe ich nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŜnieniem postępowania.
Niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
VII. Dokumenty niezbędne do oceny spełniania powyŜszych warunków:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę upowaŜniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w
formie oryginału.
7.1/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z
zaświadczeniami:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niŜ 6 m - cy przed upływem
terminu składania ofert/ - Załącznik Wykonawcy
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej
niŜ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy
c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niŜ 3 m- ce przed upływem
terminu składania ofert/ potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w za kresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku:
A/ osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego,
B/ osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia
13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj pochodzenia to państwo,
którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się
ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa Ŝadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje,
/wystawione nie wcześniej, niŜ na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik
Wykonawcy

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), /wystawioną nie
wcześniej niŜ na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy
UWAGA:
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
Ŝe:
■ nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,
■ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
■ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyŜszej UWADZE oraz w pkt. d),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
7.2/ WykaŜą, Ŝe zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat (od 2005-2009) przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2
(dwa) zadania obejmujące zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub sieci
wodociągowej o wartości min. 900 tyś. zł kaŜde (poparte dokumentami potwierdzającymi, Ŝe
roboty zostały wykonane naleŜycie, protokoły odbioru, referencje) - /zał. 3/
7.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) niniejszej specyfikacji wraz z
potwierdzeniem ich kwalifikacji - /zał. nr 4/
7.4. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku
wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zał. nr 5 /
7.5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, Ŝe Wykonawca posiada wymaganą
wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość
dostępnych środków/ - co najmniej 1 mln. 200 tyś. zł. – /zał. Wykonawcy/
7.6. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej /zał.
Wykonawcy/
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w
dokumenty, składa kaŜdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych
warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
8.1/ Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, na całość zamówienia jako osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty te
występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, Ŝe oferta ta będzie spełniać
następujące wymagania:

a) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
Podpisy i parafy stawia /na kaŜdej zapisanej stronie oferty/ Wykonawca – pełnomocnik
upowaŜniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy,
c) Osoba - pełnomocnik (lider) wspomniany wyŜej, dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał) do
podpisywania oferty z podpisami wszystkich reprezentantów Wykonawców, których nazwiska
występują w dokumentach upowaŜniających do występowania w obrocie prawnym (np.: w KRS,
wypisach z działalności gospodarczej). Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania,
d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem),
e) Wypełniając „formularz ofertowy", składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, jak równieŜ wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę", w miejscu
np. „nazwa i adres Wykonawcy" naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich
uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie ).
f) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z Wykonawców musi
oddzielnie udokumentować spełnienie warunków: wymienionych w pkt. 6.1, 6.2, 6.5 SIWZ
(oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 7.1 i 7.6 SIWZ).
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza moŜliwość spełniania warunków określonych w pkt. 6.3 a), 6.3 b), oraz
6.4 przez jednego z uczestników konsorcjum lub łącznie.
8.2/ Wykonawca, który przedłoŜy lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie, spowoduje, Ŝe
wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną wykluczone z postępowania.
8.3/ W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje podwykonawstwo części prac w ramach zamówienia,
zobowiązany jest do wskazania w ofercie jej zakresu.
8.4/ Teść złoŜonej oferty musi być zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych Zamawiający nie dopuszcza.
8.5/ W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kaŜda
kopiowana jego zapisana strona winna być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM", podpisana przez osobę upowaŜnioną do podpisywania oferty i opatrzona jej
imienną pieczątką.
8.6/ Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem, oraz podpisana przez osobę upowaŜniona do
reprezentowania firmy na zewnątrz zgodnie z rejestrem handlowym lub wpisem do działalności
gospodarczej i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający zaleca,
aby kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi
numerami. KaŜda strona oferty, która nie wymaga opatrzenia podpisem, musi być, co najmniej
parafowana przez osobę upowaŜnioną do podpisywania oferty.
Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące
integralną część SIWZ, poniewaŜ dokumenty raŜąco odbiegające treścią i formą od swoich
wzorów spowodują odrzucenie oferty. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
8.7/ Na ofertę składa się formularz oferty oraz wszystkie załączniki do niego dołączone.
8.8/ Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niŜ w terminie
składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.

a) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje po siadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
b) ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. Ustawy
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
c) Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 U. p.z.p.) oraz innych
informacji jawnych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001
r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.).
8.9/ Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniŜszych zasadach:
a) Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie
treści wskazanej oferty,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie zastrzeŜenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób
udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.
8.10/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8.11/ Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniŜszego wzoru:
ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Szczuczynie
„OFERTA NA: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI
OSIEDLA PAWEŁKI W MIEŚCIE SZCZUCZYN”
„NIE OTWIERAĆ PRZED 18.01.2010 r. GODZ. 1010
Na odwrocie koperty naleŜy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
IX Wymagania dotyczące wadium:
9.1/ ZłoŜona oferta musi być zabezpieczona WADIUM o wartości:
80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesięciu tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.
9.2/ Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. 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. nr 109 poz. 1158
ze zm.).
9.3/ Wadium wnoszone w pieniądzu, naleŜy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, nr 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010, z dopiskiem na przelewie
„WADIUM", i oznaczyć: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w
mieście Szczuczyn”
Wadium złoŜone w innej formie niŜ pienięŜnej, naleŜy złoŜyć /w formie oryginału/ w
sekretariacie Urzędu przed terminem otwarcia ofert.
Uwaga:
Do oferty naleŜy załączyć kopie przelewu lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form.

9.4/ Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone
przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
9.5/ Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
18.01.2010r. do godz. 1000
9.6/ Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
9.7/ Zwrot wadium (art. 46)
a. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego, jeŜeli:
- upłynął termin związania ofertą,
- została zawarta umowa i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy,
- zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
b. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona,
c. ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania,
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do
wniesienia protestu.
d. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
e. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy.
X. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy:
10.1/ Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na
sumę stanowiącą 10 % ceny ofertowej ogółem brutto w jednej z kilku form:
a) pieniądzu (przelew), na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
b) poręczeniach,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b) ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.2/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.3/ Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 Ustawy
prawo zamówień publicznych.
XI. Miejsce i termin składania ofert:
11.1/ Oferty naleŜy składać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230
Szczuczyn
11.2/ Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2010r. o godz. 1000
11.3/ Wykonawca moŜe wprowadzić „ZMIANY" lub „WYCOFAĆ" złoŜoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu „ZMIAN" lub
„WYCOFANIU" przed ostatecznym terminem składania ofert. Wniosek o wycofanie lub zmianę

oferty musi być podpisany przez te samą osobę, która podpisała złoŜoną ofertę. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt.8.11 oraz dodatkowo
podpisane „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
11.4./ Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
11.5/ Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 11.2 zostaną zwrócone
Wykonawcy nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów;
12.1/ Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania
na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie skierowane nie później niŜ 6 dni przed
upływem terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom
bez ujawnienia źródła zapytania i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj.
www.um.szczuczyn.pl.
12.2/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający moŜe
zmodyfikować treść SIWZ. O kaŜdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie
kaŜdego z uczestników postępowania.
12.3/ Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłuŜeniu terminu
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano
SIWZ.
12.4/ Zamawiający informuje, Ŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony
postępowania przekazywać będą pisemnie.
12.5/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub
drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12.6/ Adres poczty elektronicznej Zamawiającego znajduje się na pierwszej stronie SIWZ
(rolnictwo@um.szczuczyn.pl)
XIII. Termin związania ofertą:
13.1/ Ustala się, Ŝe składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2/ W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu określonego w
pkt.13.1, zgodnie z art. 85 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający moŜe zwrócić
się z prośbą, aby Wykonawcy przedłuŜyli okres związania ofertą na ściśle określony, dodatkowy
czas.(max. kolejne 60 dni).
XIV. Otwarcie i ocena ofert;
14.1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2010r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie
Miejskim w Szczuczynie sala USC – parter budynku (pokój nr 5) .
14.2/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.3/ Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, na której odczytana zostanie
nazwa i adres Wykonawcy, a takŜe informacje dotyczące: ceny ogółem wykonania zamówienia,
warunków płatności oraz terminu wykonania zamówienia i okresu udzielonej gwarancji.
14.4/ Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 U. p.z.p.
14.5/ Zamawiający odrzuci ofertę jeŜeli:
1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88 u.
p.z.p, lub błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.6/ W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji, dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 U. p.z.p.),
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
XV. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
15.1/ W sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury
przetargowej naleŜy kontaktować się z P. Waldemarem Filipkowskim – Z- cą Kier. ref. SGiR, tel.
0862735080 wew. 17., lub Panem Kazimierzem Galińskim – Kier. ref. SGiR.
XVI. Sposób obliczenia ceny oferty:
16.1/ Wykonawca obowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim
wynagrodzenia ogółem brutto, określonego w oparciu o dokumentację projektową, SWIOR,
przedmiary, wiedzę własną, po zapoznaniu się z warunkami realizacyjnymi w terenie, przy
zastosowaniu podatku VAT w wysokości określonej w Ustawie o podatku od towarów i usług VAT.
16.2/ Cena za wykonanie robót wymienionych w zamówieniu winna być ceną ryczałtową.
Cena ryczałtowa określona na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego – sporządzonego
metodą szczegółową ( który jest dokumentem poglądowym i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie
ofert) winna ujmować wszystkie koszty wynikające z zakresu całego zadania. Cena za wykonanie
robót wymienionych w zamówieniu winna być podana w złotych polskich i obejmować wszystkie
koszty związane z ich realizacją (materiały, robocizna, transport, podatki, zabezpieczenie zaplecza
robot, dokumentacja, plan organizacji ruchu na czas budowy itp. ). Cena ofertowa winna być
określona na podstawie kosztorysu ofertowego (stanowiącego tylko dokument poglądowy),
sporządzonego w oparciu o dokumenty kontraktowe i wiedzę własną.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją kontraktową, i innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych. W przypadku rozbieŜności pomiędzy przekazanymi przez zamawiającego
dokumentami kontraktowymi pierwszeństwo posiadają zapisy dokumentacji projektowej.
16.3/ Koszty pozostałych czynności, wynikających ze wzoru umowy i rozwiązań organizacyjnych
Wykonawcy winny być wkalkulowane w koszty ogólne.

16.4/ Łączna cena (podana cyfrą i słownie) winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i
podana w złotych polskich.
16.5/ W okresie trwania umowy określone w ofercie ceny jednostkowe nie podlegają zmianom.
16.6/ Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
Finansowanie inwestycji lata 2010-2012
Strony przewidują płatność faktur przejściowych jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
Termin płatności faktur określa się: faktura częściowa w terminie do 30 dni od daty wpływu do
Zamawiającego, faktura końcowa w terminie do 60 dni od protokolarnego odbioru końcowego.
Zamawiający zastrzega sobie skrócenie okresu realizacji inwestycji i szybszy okres finansowania w
zaleŜności od wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
XVII. Zawartość ofert:
17.1/ Na ofertę składa się:
a) wypełniony formularz oferty (oryginał)- /zał. nr 1/,
b) kosztorysy ofertowe – sporządzone metodą szczegółową (obowiązkowe lecz stanowiące dokument
poglądowy) - załącznik Wykonawcy,
c) pełnomocnictwo ( oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność) do podpisania oferty,
jeŜeli oferta nie została podpisana przez osoby upowaŜnione do tych czynności w dokumentach
rejestracyjnych - załącznik Wykonawcy,
d) dokument wniesienia wadium - załącznik Wykonawcy ,
e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu, określone w rozdziale VII SIWZ - / zał. 2-4 i załączniki Wykonawcy /,
f) dane dot. podwykonawców- /zał. nr 5/,
g) parafowany (kaŜda strona) wzór umowy
h) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla
osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona).
UWAGA: !!!
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenia i
dokumenty (lub ich kserokopie) wymienione w pkt. 7.1 i 7.6 SIWZ, muszą być złoŜone przez
kaŜdy podmiot. Wszystkie dokumenty, złoŜone w formie kserokopii, muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez pełnomocnika (lidera).
XVIII. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert:
18.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie art. 91 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy w oparciu
o następujące kryteria:

1. najniŜsza cena – waga kryterium 100%
18.1.1/ Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 U. p.z.p.
18.1.2/ Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ust. 1 U. p.z.p.), jeŜeli:
1) jest nie zgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88 U
p.z.p, lub błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

18.1.3/ W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji, dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 U. p.z.p.),
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
19.1/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.2/ Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń swojej siedziby oraz na stronie
internetowej i w Biuletynie Zamówień Publicznych.
19.3/ JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XX. Umowa:
20.1/ Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu
związania ofertą.
20.2/ Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym wzorem umowy,
załączonym do SIWZ.
20.3/ JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący Konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed
zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłoŜenia umowy Konsorcjum.
20.4/ Umowa, o której mowa wyŜej, winna zawierać w szczególności oznaczenie stron, cel działania,
czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidziany przez kaŜdą ze stron
oraz zasady dokonywania rozliczeń.
XXI. UniewaŜnienie postępowania:
21.1/ Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1. nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
21.2/ O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21.3/ W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.

XXII. Środki ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
22.1/ Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom a takŜe innym
osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
22.2/Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym
Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
22.3/ Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna
wnieść protest do Zamawiającego.
22.4 Zamawiający zastrzega, iŜ dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla
Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.
22.5/ Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu
będą złoŜone w terminie, jeŜeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.
22.6/ Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego
treścią.
22.7/ Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu
internetowego Urzędu lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
22.8/ Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed podpisaniem umowy.
22.9/ Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony
lub protest niedopuszczalny, na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
22.10/ Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
22.11/ W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
22.12/ Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie
internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
22.13/ Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy,
którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy
przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt.
19.12 lub do upływu terminu, o którym mowa w pkt. 19.7, jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
22.14/ Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia
protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie
zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując
jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
22.15/ Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 19.12, nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego, wykonane zgodnie z
ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu, toczącym się w wyniku wniesienia
protestu.
22.16/ Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany, zgodnie z pkt. 19.12, nie mogą
następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

22.17/ Zamawiający, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu,
rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia.
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty.
22.18/ Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty – wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu
lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.
XXIII. Postanowienia końcowe:
23.1/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
Szczuczyn, dnia: 10.12.2009r.

Sporządził:
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Kazimierz Galiński
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Maria Łepkowska
ZATWIERDZIŁ:

inŜ. Waldemar Szczesny
Szczuczyn, dnia 11.12.2009r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Przedmiot oferty:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”
1. Zamawiający:
Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
Tel. 086 273 50 80
Fax: 086 273 50 81
NIP: 719-10-09-960
REGON: 000530063
e-mail: rolnictwo@um.szczuczyn.pl
2. Oferent:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
telefon: _____________________ fax: __________________________
REGON: ___________________ NIP: _________________________
3. Po zapoznaniu się ze „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, oraz warunkami
postępowania przetargowego my niŜej podpisani składamy niniejszą Ofertę w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest przyznanie zamówienia
publicznego na wykonanie : Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla
Pawełki w mieście Szczuczyn
4. Oferowana cena wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wynosi:

cena brutto: …………………………............ zł
Słownie brutto…………………………………………………………………..………..… ,
w tym podatek VAT (22%)…….............................zł
Słownie VAT ......................................................................................................................................

5. Realizacja całości zamówienia nastąpi w terminie do 31 lipiec 2012 r.
6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 36 miesięcy.
7. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do jej zapisów zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie konieczne i niezbędne informacje w
celu rzetelnego przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. Dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z
terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu,
oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości
robót. Uzyskane informacje uwzględniliśmy w złoŜonej ofercie. Zaoferowana cena uwzględnia
wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Wniesiemy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto z
przedstawionej oferty.
12. Dokumenty podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa to:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Upełnomocniony przedstawiciel
Oferenta

Data ______________________
(podpis, pieczęć)

Załącznik nr 2 do siwz

………................................, dnia ………………. 2010 r.
(miejscowość)

……………………………………………….
( pieczęć adresowa Wykonawcy)

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Działając w imieniu:
………………………………..……………………………………………………………. ………..
( nazwa wykonawcy )

….……………………………………………………………………………………………………
i będąc naleŜycie upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn wymienione w art. 22 ust. 1
pkt

1

-

3

ustawy

z

dnia

29

stycznia

2004

r.

prawo

zamówień

publicznych

( tekst jednolity Dz. U. Nr 171, poz. 1058 z 2008 r.), a mianowicie :
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.
22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
Wykonawca spełnia równieŜ warunki wymienione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wszystkie informacje i złoŜone oświadczenia są zgodne z prawdą.

W imieniu Wykonawcy :
……………………………………………
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela/li Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do siwz

………................................, dnia ………………. 2010 r.
(miejscowość)

……………………………………………….
( pieczęć adresowa Wykonawcy* / członka Konsorcjum* )

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

Oświadczenie
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Działając w imieniu ………………………………..…………………………………………………………….
( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* )

……………………………………………………………………………………………………………………..
i będąc naleŜycie upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe :
………………………..……..…………………………..…………………………………………………………
( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* )

……………………………………………………………………………………………………………………..
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn, w szczególności nie zachodzą w
stosunku do ……………………………………………………………..… …………………………………………………..
( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum∗ )

……………………………………………………………………………………………………………………………………
okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 171, poz. 1058 z 2008 r.).
Wszystkie informacje i złoŜone oświadczenia są zgodne z prawdą.

W imieniu Wykonawcy* / członka Konsorcjum* :
………………………………………………………
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela/li
Wykonawcy / członka Konsorcjum)

∗

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do siwz

......................………................................, dnia ………………. 2010 r.
(miejscowość)

.............................................................
( pieczęć adresowa Wykonawcy )

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

Wykaz wykonanych robót odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia
(brutto)

Data i miejsce wykonania
zamówienia
( okres realizacji)
(2005-2009)

Do niniejszego wykazu załączamy dokumenty (referencje) potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane
naleŜycie.
W imieniu Wykonawcy :
…………………………………………….....
(podpis upowaŜnionego
przedstawiciela/li Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do siwz

......………................................, dnia ………………. 2010 r.
(miejscowość)

.............................................................
( pieczęć adresowa Wykonawcy )

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

Wykaz osób i podmiotów,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Kwalifikacje zawodowe
Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

(uprawnienia, przebieg praktyki
zawodowej z podaniem okresu jej
trwania itp.)

Czynności przewidziane
do wykonania

W imieniu Wykonawcy :
……………………………………………
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela/li Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do siwz

......………................................, dnia ………………. 2010 r.
(miejscowość)

.............................................................
( pieczęć adresowa Wykonawcy )

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

Wykaz prac
jakie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom,
Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Roboty, które mają
zostać zlecone

Wartość
powierzonych robót
w zł.

% udziału w
wartości przedmiotu
zamówienia

1.

2

3.

Łącznie wartość powierzonych robót i % udziału wartości w
przedmiocie zamówienia

W imieniu Wykonawcy :
……………………………………………
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela/li Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANO -MONTAśOWYCH
NR 3410/PN/1/10

(PROJEKT)
Zawarta w dniu ………..2010 roku pomiędzy:
1. Burmistrzem Szczuczyna – inŜ. Waldemarem Szczesnym,
Przy kontrasygnacie Skarbnika – P. Marii Łepkowskiej
adres: 19-230 Szczuczyn Plac Tysiąclecia 23
NIP:719-10-09-960
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………….
Adres: ………………………………………
NIP:
Zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu, którego działają:
1. ………………………………….
z drugiej strony o treści następującej:

REGON:000530063

REGON:

§1
W wyniku przeprowadzonego w dniu ………….. przetargu nieograniczonego WYKONAWCA
przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn, zwanego dalej przedmiotem umowy,
zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Projektowe DOMINO W.
Paprocki, K. Zwornicki , Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót, ustawą – Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy,
obowiązującymi Polskimi Normami.
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być
fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, oraz
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
§2
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: ………………………2010 r.
2. Termin zakończenia i przekazania całości robót do eksploatacji ustala się do dnia 31 lipca 2012r.
3. Opóźnienie ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego
w § 6 ust2 pkt 1 umowy moŜe spowodować – na wniosek WYKONAWCY- przesunięcie terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy o taką samą ilość dni.
§3
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy uwzględniające wszystkie
składniki określone w niniejszej umowie w wyniku przeprowadzonego w dniu ………..2010r.
przetargu nieograniczonego, wynosi kwotę: ……………………………. zł. /brutto/
(słownie: …………………………………………………………….) łącznie z podatkiem VAT.
3. Wartość wynagrodzenia gwarantuję pełne wykonanie zakresu rzeczowego spełniającego funkcje
przewidziane dokumentacją techniczną i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wskazana

wartość uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki WYKONAWCY oraz koszty niezbędne
do zrealizowania przedmiotu umowy z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót tj.
a. Koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę (tyczenie i inwentaryzację powykonawczą).
b. Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
c. Koszt naprawy uszkodzonych dróg w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej. W kosztach naleŜy
uwzględnić koszt badań zagęszczenia gruntu.
d. Koszt robót budowlanych oraz energii elektrycznej na okres budowy.
e. Koszt naprawy urządzeń podziemnych, naniesionych w projekcie lub wskazanych przez właścicieli,
a uszkodzonych w trakcie budowy.
f. Koszt odwodnienia wykopów.
g. Opłaty za wyłączenia i włączenia energii oraz odbiorów przez Zakład Energetyczny.
h. Przywrócenie terenu ( w tym dróg )do stanu pierwotnego.
i. Podatek VAT.
j. Koszt urządzenia placu budowy wraz z wykonaniem dróg technologicznych.
k. Koszt urządzenia zaplecza budowy.
l. Inflację w okresie realizacji robót.
ł. Koszt ubezpieczenia budowy.
m. Koszt utrzymania i dozoru placu budowy.
n. Koszt naprawy ogrodzeń uszkodzonych.
o. Koszt opracowania i zatwierdzenia Planu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowania terenu
p. Koszt opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
r. Finansowanie kosztów zuŜycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności
s. Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
t. Wykonawca zapewni ciągłą dostawę wody do sieci wodociągowej istniejącej.
u. Wykonanie prób szczelności całego odcinka kanalizacji.
w. Koszt badania bakteriologicznego wody z przebudowanego odcinka sieci wodociągowej.
w. Dodatkowych uzgodnień z Zakładem Energetycznym
3. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen
najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia na wykonanie zaprojektowanych
rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy.
5. Zmiana wartości wynagrodzenia WYKONAWCY określona w § 3 ust. 1 będzie mogła nastąpić
wyłącznie w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO rozmiarów
rzeczowych zamówienia po sporządzeniu aneksu do umowy.
6. Zapłata naleŜności WYKONAWCY moŜe następować w drodze faktur częściowych, jedynie za
pisemną zgodą Zamawiającego, wystawionych za wykonanie czynności przedmiotu umowy i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru technicznego. Faktury częściowe będą
opłacane w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.
7. Warunkiem zapłaty pozostałej naleŜności WYKONAWCY jest pozytywny odbiór końcowy
inwestycji i wystawienie faktury końcowej. Faktura końcowa jest płatna w przeciągu 60 dni od daty
jej otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Za datę płatności uwaŜa się dzień przekazania środków na rachunek WYKONAWCY.
9. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się przed złoŜeniem oferty z dokumentacją techniczną na
roboty objęte niniejszą umową oraz warunkami terenowymi zadania i nie będzie wnosił o zmianę
wartości wynagrodzenia z tytułu robót objętych projektem, a nie ujętych w złoŜonej ofercie.
§4
1. Dopuszcza się moŜliwość wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych (roboty dodatkowe,
zamienne, niewykonane) wynikające z potrzeb technicznych po jednoznacznej ich pisemnej akceptacji
przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Zamówienia na roboty dodatkowe, których wartość nie moŜe przekroczyć 50% wartości umownej
będzie udzielana w trybie zamówienia z wolnej ręki w formie pisemnej przez ZAMAWIĄJCEGO.
§5

Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe ………% wartości przedmiot zamówienia realizowany będzie własnymi
siłami, natomiast …………% wartości zamówienia realizowane będzie przy pomocy
Podwykonawców. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji części przedmiotu
zamówienia wraz z wyszczególnieniem rzeczowego i finansowego zakresu przewidzianych do
wykonania przez kaŜdego z nich robót zawiera załącznik nr 5 do złoŜonej oferty.
2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawca wymaga zgody Zamawiającego. Zawarcie
umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i
Wykonawcy.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 musza być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
4. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie obejmującym zakres
rzeczowy robót wykonywanych przez Podwykonawców, po przedstawieniu przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleŜności.
§6
1. Przedstawicielami WYKONAWCY są:
a) ……………………………………………
b) ……………………………………………
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do:
1). Realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami nadzoru
autorskiego, inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i
branŜowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inŜynierską,
2). Wykonania na własny koszt zapewnia urządzenia i likwidacji placu budowy i zaplecza
technicznego z uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy oraz zapewnienia ochrony mienia
znajdującego się na nim i warunków bezpieczeństwa,
3). Zawiadomienia inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
przeprowadzeniu wymaganych prób, odbiorów i sprawdzeń w terminie 3 dni przed przystąpieniem do
ich wykonania,
4). Zapewnienie inspektorowi nadzoru pełnej dostępności do robót, szczególnie zanikowych i
ulegających zakryciu w celu zbadania ich odbioru, odkrycia robót lub wykonania otworów
niezbędnych do zbadania robót, jeŜeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o
terminie dokonania odbioru, następnie przywrócenie do stanu poprzedniego,
5). Zastosowania wszelkich środków dla zabezpieczenia przed zniszczeniem urządzeń podziemnych i
naziemnych, dróg i ich ewentualnej naprawy w sytuacji zniszczenia w trakcie realizacji robót,
przestrzegania zasad BHP, dozoru terenu budowy i zabezpieczenia terenu przed dostępem osób
trzecich,
6). Prowadzenia robót w sposób nie stwarzający zagroŜenia dla ludzi i mienia oraz w sposób
wykluczający ujemne oddziaływanie sprzętu na środowisko w obrębie robót,
7). Przeprowadzenia wymaganych badań, pomiarów prób i sprawdzeń potwierdzonych protokołami,
8). Zapewnienia odpowiedniego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz przyrządów
wymaganych do badania jakości materiałów oraz jakości robót. Badania, o których mowa, będą
realizowane na koszt Wykonawcy
9). Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.
10). Wykonawca będzie dokonywał z właścicielami prywatnych posesji indywidualnych uzgodnień
wejścia w teren prywatny.
11). Skompletowania certyfikatów, atestów, aprobat technicznych potwierdzających dopuszczenie
materiałów w zakresie przepisów higieniczno-sanitarnych, szkiców tyczenia i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, oraz pozytywnych wyników badań (bakteriologicznych) sanitarnych
wody i przekazania całości dokumentacji inspektorowi nadzoru celem zaakceptowania.
Operat powykonawczy winien zawierać:
a) projekt budowy z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego zmianami dokonanymi w toku budowy,

b) wykonawcze opracowania projektowe stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego,
c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do niego
włączone integralnie
d) wyniki prób, sprawdzeń oraz protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,
e) geodezyjną dokumentację powykonawczą zaewidencjonowaną w Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej,
f) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy,
a w razie potrzeby- równieŜ ulic przyległych terenów sąsiadujących nieruchomości, budynku lub
lokalu a w koniecznych sytuacjach – takŜe oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych
jeŜeli warunkuje to uŜytkowanie wzniesionego obiektu,
g) pozytywne badania prób wody.
12). Przerwania roboty na Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO, a jeŜeli zostanie zgłoszona taka potrzeba –
zabezpieczenia robót przed ich zniszczeniem.
13). WYKONAWCA od chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania ZAMAWIAJĄCEMU ponosi
pełną odpowiedzialność za usuniecie powstałych wad i usterek, oraz ponosi odpowiedzialność cywilną
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych zaistniałych na terenie
budowy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, posiadać świadectwa
jakości i certyfikaty na uŜyte materiały. Na kaŜde Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO materiały te mogą
być poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub teŜ w określonych przez
ZAMAWIAJĄCEGO miejscach. JeŜeli ZAMAWIAJĄCY zaŜąda badania, które nie były
przewidziane w projekcie i umowie, zaś wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe materiały bądź wykonawstwo
są niezgodne z umową – koszty tych zleconych badań dodatkowych obciąŜają WYKONAWCĘ. JeŜeli
wyniki badań wykaŜą, Ŝe materiały bądź wykonawstwo są zgodne z projektem i umową – koszty
badań obciąŜają ZAMAWIAJĄCEGO.
§7
1. Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO są:
a) Kazimierz Galiński – Kierownik Ref. SG i R
b) Waldemar Filipkowski – Z-ca Kier Ref. SG i R
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:
1) W terminie do dnia …………...2010r. przekazania WYKONAWCY placu budowy wraz z
dokumentacją techniczną, dziennikiem budowy i pozwoleniem na budowę,
2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.
3) Odebrania przedmiotu umowy.
§8
Czynności odbioru wykonywanych robót ustala się wg następujących zasad:
1. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania robót i przeprowadzeniu z
wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń wpisem do dziennika budowy stwierdza wykonanie i
zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
2. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania się do wpisu w ciągu 2 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu
do dziennika budowy.
3. O osiągnięciu gotowości do odbioru WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić na piśmie
ZAMAWIAJĄCEGO /pismo zgłaszające odbiór /.
4. ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu do 2 dni od daty
otrzymania pisemnego zgłoszenia robót do odbioru zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ na piśmie.
5. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru z powodu
nieukończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym,
istnienia wad bądź usterek, nie nadaję się do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić odbioru.
6. JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania po raz drugi.

JeŜeli wady nadają się do usunięcia – ZAMAWIAJĄCY moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie
WYKONAWCY.
7. Czynności odbioru zostaną podjęte po usunięciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgłoszeniu
gotowości do odbioru.
8. Usunięcie wada powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. WYKONAWCA nie moŜe odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
10. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 36
miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla urządzeń okres
gwarancji określony przez dostawcę lub producenta, lecz nie mniej niŜ 12 miesięcy licząc od daty ich
przekazania do eksploatacji.
11. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w
stosunku do WYKONAWCY (i podwykonawców) w dniu zakończenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
czynności odbioru przedmiotu umowy. JeŜeli ZAMAWIAJĄCY przed odbiorem przejął przedmiot
umowy do eksploatacji, bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji.
12. ZAMAWIAJĄCY moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady takŜe po upływie terminów
rękojmi, jeŜeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia
ZAMAWIAJĄCEGO wygasają w ciągu roku.
§9
1. Ustala się wartość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ w
wysokości 10 % wartości umownej BRUTTO tj. na kwotę ………… zł. ( słownie złotych:
………………………………………)
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto wskazanej w ofercie
wykonawca jest obowiązany wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta,
jeśli kwota zabezpieczenia zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego.
Po zakończeniu odbioru końcowego Wykonawca pozostawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę
30% wartości zabezpieczenia z tytułu rękojmi na okres 36 miesięcy. Kwota ta zostanie zwrócona
Wykonawcy w terminie do 15 dni od upłynięcia waŜności okresu rękojmi lub gwarancji jakości.
§ 10
1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy strona,
która popadła w zwłokę, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego za kaŜdy dzień zwłoki.
2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego, Wykonawca ponosi
karę w wysokości 5 % wartości zamówienia.
3. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki w przekazaniu
wynagrodzenia.
§ 11
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku ograniczenia lub braku
nakładów finansowych i zobowiązuje się powiadomić WYKONAWCĘ, co najmniej na 2 tygodnie
wcześniej. W takim przypadku strony dokonują inwentaryzacji robót i dostarczonych na budowę
materiałów do realizacji tego zadania i uzgadniają formę zapłaty.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla miejsca ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonane wyłącznie w drodze pisemnej
(aneksem).
4. WYKONAWCA nie moŜe bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu wierzytelności na
rzecz osoby trzeciej.
5. WYKONAWCA nie moŜe przerwać robót ze względu na wykonanie innego zamówienia.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Harmonogram realizacji zadania.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………..

………………………

kontrasygnata Skarbnika

……………………………

