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S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H 
W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 

Przedmiot zamówienia : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popów   
Zawady- Kamieńszczyzna”
                                           
Rodzaj zamówienia : Przetarg nieograniczony 

     Roboty budowlane

Zamawiający :  Gmina Popów 
                 ul. Częstochowska 6

          42-110 Popów
   Telefon: (0-34) 317- 70-67

Zawady dnia:    15.04.2014r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

1. Część I : „Instrukcja dla Wykonawców”

2. Część II : „Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3. Część III: „Opis przedmiotu zamówienia”

A/ Dokumentacja projektowa (wyciąg), przedmiar robót

B/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych



Część I : „Instrukcja dla Wykonawców”:
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Popów 

                                                        ul. Częstochowska 6
                                                42-110 Popów
                                           Telefon: (0-34) 317- 70-67

2. Tryb udzielenia zamówienia : 
Postępowanie prowadzone w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości  poniżej  5.186.000 

EURO - art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

984, 1047 i 1473 .)

3.  Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.  Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest: „Budowa  kanalizacji  sanitarnej 

w gminie Popów w miejscowościach Zawady Kamieńszczyzna ”.
3.2.  Podstawowa charakterystyka zadania inwestycyjnego:

      Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami na  

terenie miejscowości Zawady ul. Szkolna oraz Kamieńszczyzna. 

Podstawowa charakterystyka zadania inwestycyjnego:

-Kanalizacja Sanitarna – kanał z rur PCV litych klasa s fi 200x 5,9mm – 5635m 

-Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. Fi 1200mm – 126 szt 

-Przepompownie ścieków o wydajności 2/s wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu – 2 szt 

-Rurociąg tłoczny PE o śr. 75mm – 451m śr 90mm- 602m

-Przyłącza kanalizacyjne 110 szt z rur pcv klasy fi 160x4,7 – 493m wraz ze studniami rewizyjnymi 

-Odtworzenie nawierzchni po robotach sieci kanalizacyjnej 

Ze  względu  na  zróżnicowany  teren  objęty  projektem  pod  względem  wysokościowym  oraz  miejsce 

włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej - projektowana kanalizacja sanitarna dzieli powyższe 

miejscowości  na  dwa  obszary  z  różnym  kierunkiem  spływu  zbieranych  ścieków  bytowo  – 

gospodarczych, których transportem będą zajmować się projektowane przepompownie P1 i P2. W 

związku  z  tym  z  terenu  objętego  projektem  ścieki  bytowo  –  gospodarcze  docelowo  będą 

odprowadzane  do  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  za  pomocą  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej 

grawitacyjnej  (włączenie do SK istn.  w ul.  Szkolnej,  m. Zawady).  Zakres opracowania obejmuje 

projekt  budowlano  –  wykonawczy  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej,  tłocznej  i  przepompowni 

ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Zawady i Kamieńszczyzna.

         Kanalizację sanitarną zaprojektowano w pasie drogi powiatowej, w pasach dróg gminnych oraz 

częściowo po terenach prywatnych (m. Kamieńszczyzna). Na wszystkie działki przez które przechodzi 

inwestycja otrzymano pisemne zgody, które są dołączone do projektu w odrębnej teczce. Na terenie 

objętym projektem przewidziano budowę dwóch przepompowni ścieków tj.: P1 i P2, które umożliwią 

odpływ ścieków bytowo – gospodarczych z tego terenu do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Zawady – 

ul. Szkolna.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: wodociąg wraz z przyłączami, 

sporadycznie kabel energetyczny i kabel telefoniczny. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy 



wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności 

administratora danej sieci.

Zabezpieczenie skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej (przyłączy kanalizacyjnych) z 

istniejącym kablem energii elektrycznej przedstawia rysunek nr 28. Na kablu energetycznym należy 

założyć rurę dwudzielną osłonową Ø 80 mm o długości 3,0 m.

Analogicznie wykonać zabezpieczenie skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej (przyłączy 

kanalizacyjnych) z istniejącym kablem telefonicznym - na kablu telefonicznym należy założyć rurę 

dwudzielną osłonową Ø 50 mm o długości 3,0 m.

W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić się o zgodę do eksploatatora danej 

sieci. W drodze powiatowej kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna została zaprojektowana w pasie 

drogowym w poboczu – za zgodą administratora drogi (PZD w Kłobucku – decyzja w załączeniu). 

Przejścia poprzeczne kanalizacji sanitarnej (jak również i przyłączy kanalizacyjnych) pod drogami 

powiatowymi należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu min. 1,20 m poniżej niwelety jezdni oraz

0,5 m od dna oczyszczonych rowów przydrożnych w rurach ochronnych stalowych.

Rozwiązanie projektowe zostało uzgodnione Decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Po 

wykonaniu kanalizacji drogi powiatowe należy odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie z powyższym 

uzgodnieniem, dołączonym do projektu.

W drogach lokalnych (drogi gminne asfaltowe) kanalizacja sanitarna została w większości zaprojektowana 

w połowie szerokości pasów drogowych, w niewielkiej części w poboczu. W drogach gminnych przejścia 

poprzeczne kanalizacji sanitarnej należy wykonać rozkopem.

Drogi gminne do stanu pierwotnego należy odtworzyć zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminę 

Popów.

Generalnie teren w obrębie którego będą wykonywane prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego – 

drogi, pobocza, rowy, płoty, itp.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami 

uzgodnień, podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do 

niniejszego projektu i przestrzegania tychże warunków.

Trasa, materiał i uzbrojenie kanału sanitarnego grawitacyjnego.
Całkowita długość zaprojektowanego kanału sanitarnego grawitacyjnego wynosi L = 5631,60 m.

Kanał ten należy wykonać z rur pełnych (litych) PVC Æ 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm. Dalszy zakres

- kanał sanitarny z rur pełnych litych PVC Æ 0,16 m o grubości ścianek 4,7 mm – dotyczy odgałęzień

do posesji w obszarze pasów drogowych do granic działek prywatnych ma długość 491,90 m, na terenie 

posesji ma długość 375,40 m. Reasumując łączna długość odgałęzień (przyłączy od włączenia do kanału 

do pierwszej studni połączeniowej SP) wynosi 867,30 m, ilość odejść wynosi 111 szt. Zaprojektowano 91 

szt. studni SP, które będą wykonane jako PVC Æ 425 mm oraz 20 szt. sięgaczy (odgałęzienia 

zakorkowane na granicy działki). Celem podłączenia grawitacyjnego budynku przy ul. Krótkiej 3 jedno z 

w/w odgałęzień zaprojektowano z rur PVC Æ 0,20 (SP44A) o długości 7,00m.

Ilość ścieków została wyliczona na podstawie liczby ludności zamieszkującej powyższe miejscowości 

uzyskanej z Urzędu Gminy Popów z uwzględnieniem rozwoju terenu (+10%).



Ze względu na ukształtowanie terenu objętego projektem ścieki bytowo – gospodarcze będą 

odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Zawady – włączenie do 

studni kanalizacyjnej w ul. Szkolnej

Przepompownie ścieków W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji    
   sanitarnej  zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. System powiadamiania i 
   monitoringu przepompowni musi dopasowany do istniejącego systemu w gminie   

   Popów.  

Z  uwagi  na  fakt,  iż  pełna  dokumentacja  projektowa  na  realizację  przedmiotowego  zadania 
dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu 
budowy  celem  sprawdzenia  warunków  związanych  z  wykonywaniem  prac  będących 
przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do 
prawidłowej wyceny i realizacji robót.   

             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja  

techniczna oraz przedmiar robót, które są załącznikami do SIWZ.

3.4  Występujące  w  opracowaniach  nazwy,  typy  i  pochodzenie  produktów  nie  są  dla  Wykonawców 

wiążące,  przez  co  należy  rozumieć,  że  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  i  przyjęcie  do  oferty  urządzeń,  produktów,  materiałów  i  technologii

równoważnych,  pod  warunkiem,  że  spełnione  będą  wymagania  w  zakresie  standardów

jakościowych  oraz  parametrów  technicznych  i  technologicznych  założone  w  dokumentacji

technicznej  i  nie  będą  miały  wpływu  na  zmianę  ustalonej  ceny  ryczałtowej  w  trakcie

 realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wspólny słownik zamówień (CPV) 
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ścieków.

5. Zamówienia częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Zamówienia  uzupełniające :  Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówień 

uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 i 6 ustawy pzp

7. Informacja o możliwości  złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza  składania 

ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

8. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia

Termin Zakończenia inwestycji :   30.04.2015

9. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  oraz  informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach  jakie  mają  dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  muszą  spełniać  niżej  wymienione 
warunki udziału w postępowaniu:

a. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie 



art.24  ustawy  pzp.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  są 
zobowiązani przedłożyć następujące dokumenty:
a.1  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  

działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie   wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania  ofert,  (w przypadku  wspólnego ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego 

z nich),

a.2  Aktualne  zaświadczenia  naczelnika właściwego  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego  oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające 

odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne  lub   zaświadczeń,  że  uzyskał    zgodę  na  zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w   ofercie muszą być złożone  przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

a.3   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.24 ust.1 pkt.4-8 

ustawy  pzp  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert    (w 

przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej 

Wykonawców w   ofercie muszą być złożone  przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

 a.4   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt. 9 u 

Pzp (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). 

UWAGA:  Dotyczy  wyłącznie  podmiotów zbiorowych  w rozumieniu  ustawy z dnia    28.10.2002 r.  o 

odpowiedzialności  podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.  U. nr 197,  poz. 

1661); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych 

przez osoby fizyczne, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z 

nich),

a.5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 

pkt. 1-4 ustawy pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch  lub  więcej  Wykonawców  przedmiotowe  oświadczenie  może  być  złożone  przez  każdego  z 

Wykonawców składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki 

samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i 

podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców).

b.  posiadać niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponować potencjałem  technicznym  i 
osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  oceniany  będzie  ich  łączny 
potencjał  techniczny   i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenia).

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:



b.1   w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością 

przedmiotowi  zamówienia.  Sporządzony  wykaz  musi  zawierać  co  najmniej  3  zakończone  roboty 

budowlane  odpowiadające  swoim  rodzajem  i  wartością  przedmiotowi  zamówienia.  Za  roboty 

odpowiadające  swoim  rodzajem przedmiotowi  zamówienia  zamawiający  uznaje  roboty  polegające  na 

budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej,  tłocznej  oraz  grawitacyjnej  i  tłocznej  wraz  z 

prowadzonymi pracami na terenie zamkniętymi lub przejściem kanałem pod torami kolejowymi. Za roboty 

odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty o wartości brutto równej i  

przekraczającej  kwotę. 5  200  000  zł  brutto.  Zamawiający  wymaga,  aby  wartość  pojedynczego 

wskazanego w wykazie zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym 

(  nie  dopuszcza  się  sumowania  wartości  obiektów   o  niższej  wartościach  wykonanych  dla  jednego 

inwestora). Zakres wskazanego w wykazie zamówienia powinien zawierać co najmniej 2 przepompownie 

ścieków, 100 przyłączy kanalizacyjnych oraz przejścia pod drogą metodą przecisku lub przewiertu.  .

             W celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszych  warunków  Wykonawcy  zobowiązani  są  

przedłożyć wykaz robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji  

oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – referencje.

b.2   wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby do pełnienia nw. funkcji  

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 

osób i  podmiotów,  którymi  dysponuje lub będzie  dysponował  Wykonawca sporządzony według wzoru 

stanowiącego załączniki  nr 3a i 3b do niniejszej  instrukcji.  Jeżeli  w ww. wykazie Wykonawca wskazał  

osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów 

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

• 1 Kierownika  budowy,  posiadającego uprawnienia  do  wykonania  samodzielnych  funkcji  w 

budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006  

r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi                 w specjalności konstrukcyjno  

budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej  obowiązujących  przepisów,  a  które  uprawniają  do  pełnienia  tych  funkcji  w  odpowiednim 

zakresie,     

• 1 Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji 

w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  

2006 r.  Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w  

zakresie  sieci,  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjny,  cieplnych,  wentylacyjnych  i  gazowych  lub 

odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  

obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,

• 1  Kierownika  Robót  Elektrycznych,  posiadającego  uprawnienia  do  wykonania  samodzielnych 

funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr  

156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 



instalacji  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  lub odpowiadające im ważne uprawnienia  budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia 

tych funkcji w odpowiednim zakresie,

• 1 Kierownika Robót Drogowych, posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji 

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156  

poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie 

pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej  z łączonych funkcji,  z wyjątkiem 

przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.  

118 ze zm.).

 b.3   wykonawca  dysponuje  sprzętem,  który  będzie  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia   W 

przypadku wpisania w wykazie o którym mowa sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował należy 

załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takiego sprzętu. 

Wykonawcy  zobowiązani  są   przedłożyć  wykaz  sprzętu  sporządzony  według  wzoru  stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji.

c.  Znajdować się  w sytuacji  ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym 
celu dokumenty ma obowiązek złożyć  ten lub Ci  z  Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będą spełnianie tego warunku):

     

  W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

 c.1 Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich 3 latach  obrotowych  w  

wysokości co najmniej 7 000 000 zł. 

W  celu  potwierdzenia  spełnianie  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są  przedłożyć 

sprawozdania  finansowe  albo  jego  części,  a  jeżeli  podlega  ono  badaniu  przez  biegłego  rewidenta 

zgodnie z przepisami i rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 

przypadku  Wykonawców  nie  zobowiązanych  do  sporządzenia  sprawozdania  finansowego  innych 

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – zakres lat 2011 2010, 2009, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy – za ten okres.

c.2 Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 5. 000 000 zł lub posiadać zdolność  kredytową 

w wysokości co najmniej 5 000 000 zł. 

       W celu potwierdzenia spełniania  niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć  

informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 

3 miesiące przed   upływem terminu składania ofert, w którym rachunek, potwierdzający posiadanie 



środków  finansowych  w  wymaganej  wysokości  lub  posiadanie  przez  Wykonawcę  zdolności 

kredytowej w wymaganej wysokości.

c.3  Posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

w wysokości co najmniej 5 000 000 zł.

       W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawca  musi  złożyć  polisę,  

a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  jest  ubezpieczony  od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

10. Stosownie  do  treści  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  maja  2006  r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane,  jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
których mowa w pkt. 9 a.1, 9 a.2 i 9 a.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu, o których mowa w pkt.  9 a.4 składa 

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju  pochodzenia  albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 

ustawy.

 Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

Dokumenty  te  są  składane  w  formie  oryginału,  odpisu,  wypisu,  wyciągu  lub  kopii, 

przetłumaczonych na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z 

tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę.

11. Wymagania dotyczące podwykonawców

            Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

             zamierza powierzyć podwykonawcy. W tym celu należy przedstawić zestawienie tabelaryczne w 

             którym wymienieni zostaną wszyscy podwykonawcy. 



 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
             Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać  

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzanie spełniania tych  warunków 

zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 Instrukcji SIWZ. Ponadto ustanawiają oni wspólnie zgodnie 

z art. 23 ust. 2 ustawy Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 

Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą,  są zobowiązani  przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum określającą: 

strony  umowy,  cel  działania,  okres  ważności  umowy,  sposób ich  współdziałania,  zakres  prac 

przewidzianych  do  wykonania  przez  każdego  z  nich,  sposób  odpowiedzialności(wymaga  się 

solidarnej odpowiedzialności  wykonawców),  najpóźniej  przed podpisaniem umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia. 

Okres  na jaki  została  zawarta  umowa konsorcjum nie  może być  krótszy  niż  termin realizacji  

zamówienia.

12. Wymagania dotyczące wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

100 000,00 PLN
Forma wadium:

Wykonawca może wnieść wadium 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 9listopada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

         Przedsiębiorczości ( D z. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66, 

         poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Popów nr B.S. 

Popów z/s Zawady 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007
Wadium wniesione w formie pieniądza powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert.

Dokumenty potwierdzające złożenie wadium winny być załączone do oferty.

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być wniesione w formie oryginału w terminie do 

dnia 05.05.2014r. do godz. 1000 .Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.



Wykonawca,  który  nie  wniesie  wadium na  zasadach  określonych  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych .

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została  wybrana :

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-  zawarcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego stało  się  niemożliwe  z przyczyn   leżących  po 

stronie Wykonawcy.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy pzp.

13. Termin związania Wykonawcy (ów) z ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Jeżeli  Wykonawca jest  jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie  służy pokryciu  roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem 

umowy.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

-      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.6bust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 

1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na  wskazany  przez 

Zamawiającego rachunek bankowy.

W przypadku  wniesienia  wadium w pieniądzu  Wykonawca może  wyrazić  zgodę  na  zaliczenie  kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancji  jakości,  jeżeli  Wykonawca  jest  gwarantem.  Kwota  ta  zostanie 

zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.



15. Waluta w jakiej  prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego:
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w 

złotych polskich.

16.  Opis sposobu przygotowania oferty:
       16.1 Wymagania podstawowe:

-każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę

-oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki , o których mowa 

w treści niniejszej specyfikacji

-dokumenty  powinny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez 

Zamawiającego wzorcami – załącznikami ,  a w szczególności  zawierać wszystkie  informacje oraz 

dane.

-oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

       -Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  do  jej  podpisania  musi  bezpośrednio  wynikać  z 

dokumentów załączonych do oferty.  Oznacza to,  że jeśli  upoważnienie  takie nie wynika wprost  z 

dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy  (ów)  (odpisu  z  właściwego  rejestru  lub 

zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej)  to  do  oferty  należy  załączyć 

pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione

      - wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

     16.2 Forma oferty:

      - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w 

         języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

         Wykonawcę

      -Ofertę  składa  się  w  jednym  egzemplarzu  w  dwóch  zamkniętych  kopertach  w  siedzibie  

Zamawiającego –Urząd Gminy Popów, Zawady  ul. Częstochowska 6 , pokój nr 12 (sekretariat) 
w terminie do dnia: 05.05.2014r. Godzina 10.00

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy należy zaadresować:

“Oferta w przetargu na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popów   
w msc. Zawady, Kamieńszczyzna”.

„Nie otwierać przed dniem 05.05.2014r. do godz. 1015”

    Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający  

mógł ją odesłać  w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie 

zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu. 

      - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji i 

         wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

         ręcznie nieścieralnym atramentem

  -  Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie



  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowanie. Strony te powinny być parafowane  

przez osobę (lub osoby, jeżeli  do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 

osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią określającą status prawny Wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

   - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę

   -  Dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginałów  lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii

     Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji 

powinny być złożone w formie oryginału.

     Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 

musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 

dokumentu  określającego  status  prawny  Wykonawcy  lub  treścią  załączonego  do  oferty 

pełnomocnictwa

   - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

16.3 Zawartość oferty:

        Kompletna oferta musi zawierać:

          - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej  

Instrukcji

 -  Oświadczenie  Wykonawcy o  spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu,  sporządzone  na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji

 -  Wykaz osób,  które będą uczestniczyć  w wykonaniu niniejszego zamówienia  sporządzony na 

podstawie wzoru stanowiącego załączniki  nr 4a i  4b do niniejszej  Instrukcji.  Jeżeli  w wykazie 

Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, wymagane jest załączenie pisemnego 

zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

 - Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do 

niniejszej Instrukcji  wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 

-   Wykaz dysponowanego sprzętu  do wykonania  zamówienia  sporządzony na podstawie  wzoru 

stanowiącego  załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji

           - Stosowne Pełnomocnictwo (a) – a w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie  

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie podpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

          - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument  

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego



          -  dowód wniesienia wadium

          -  Szczegółowy Kosztorys  Ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót,  będącego 

załącznikiem do SIWZ, w formie papierowej wraz  z wykazem cen jednostkowych przyjętych przy 

kalkulacji w kosztorysie szczegółowym w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami 

zakupu,  pracy  sprzętu  i  transportu,   oraz  narzuty  kosztów pośrednich i  zysku  dla  wszystkich 

pozycji  kosztorysu  szczegółowego,  a  także  tabelą  elementów  scalonych  oraz  zbiorczym 

zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu. 

        -   Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 

do niniejszej SIWZ

         -   Pozostałe dokumenty wymienione w pkt.  9  Instrukcji  

16.4  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  nieuczciwej 

konkurencji  Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający  nie  będzie  mógł  ujawnić  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

17. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami
17.1.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 

informacje powinny być przekazywane pisemnie.

Przekazane za pomocą telefax lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 

treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich  

otrzymania.

17.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ , kierując swoje 

zapytanie na piśmie.

Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić  wyjaśnień,  chyba  że  prośba  o  wyjaśnienie 

wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

17.3. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, w 

tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania.

17.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do 

składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację, a także zamieszcza się na stronie internetowej.

17.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości dotyczących SIWZ.

17.6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są:

      - podinspektor Marcin Zomerfeld 



       m.zomereld@gminapopow.pl

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Popów

42-110 Popów, ul. Częstochowska 6

pokój nr  12 (sekretariat)

w terminie do dnia  05.05.2014r. , godz.  1000

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania , po upływie terminu na 

wniesienie odwołania.

19. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Popów

42-110 Popów, ul. Częstochowska 6

dnia 05.05.2014r.  godz.  1015

20. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania oferty.

21. Opis sposobu obliczania ceny.

a. Wykonawca podaje w ofercie  jedną cenę brutto za całość zamówienia, będącą sumą cen 

brutto poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

b. Cena oferty  powinna  uwzględniać  wszystkie  zobowiązania  i  obejmować  wszystkie  koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z kosztorysu ofertowego.

Cenę całej oferty jak i jej poszczególnych elementów należy określić z należytą starannością, 

niezbędną do należytego i pełnego wykonania zamówienia oraz doliczyć do powstałej kwoty 

inne składki cenotwórcze wpływające na ostateczna cenę.

c. Cena  musi  zostać  podana  w  złotych  polskich,  cyfrowo  i  słownie,  z  wyodrębnieniem 

należytego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d. Udostępniony  w  dokumentacji  przetargowej  Przedmiar  Robót  jest  jedynie  materiałem 

pomocniczym do szacowania kosztów zamówienia.

Wykonawca winien sporządzić własny przedmiar i kosztorys robót na podstawie dokonanej 

wizji  lokalnej  terenu  inwestycji,  analizy  projektów  technicznych  i  innych  dokumentacji 

stanowiącej  przedmiot  zamówienia  z  uwzględnieniem  wszystkich  kosztów  związanych  z 

realizacją zadań wynikających z zakresu zamówienia. Zamawiający informuje, iż pełna wersja 

projektu  budowlanego  na  realizację  przedmiotowego  zadania  dostępna  jest  w  siedzibie 

Zamawiającego.



e. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować ewentualne rabaty lub upusty cenowe, powinien 

je uwidocznić i ująć w obliczeniach ceny, tak, aby wyliczona cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była ceną całościową.

f. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp poprawia ewentualne omyłki rachunkowe w 

obliczeniu  ceny,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę,  którego  oferta  została 

poprawiona.

22. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
22.1 Kryterium oceny:

a) przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną ( kosztem )- brutto – za jaką 

Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  zamówienia,  wyrażoną  w  polskich 

złotych.

b) waga ( znaczenie procentowe ) kryterium – 100%

22.2 Sposób dokonywania oceny ofert wg kryterium ceny ( znaczenie 100% ) 

Oferta  z  najniższą  ceną  otrzymuje  100  punktów.  Ilość  punktów  przyznanych  pozostałym 

ofertom oblicza się jako stosunek najniższej ceny do ceny badanej oferty, pomnożonej przez 

100.

Do oceny i porównania ofert zostanie przyjęta cena brutto ( z naliczonym podatkiem VAT ) za 
całość przedmiotu zamówienia.

Wzór służący do obliczenia punktów:

(Cn : Cb ) x 100,   gdzie :

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

22.3  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów 
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

-zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania

-nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

23. Tryb oceny ofert
a. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

-  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 

Wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści

- Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.



            b. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ

                Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów i  oświadczeń Jakie Wykonawca zawarł  w swej ofercie z zastrzeżeniem 

treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp. 

           c. Sprawdzenie wiarygodności ofert:

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny  oferty  wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  –  oferta  zostanie  przez  Zamawiającego  odrzucona  na 

podstawie art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp.

24. Informacje  ogólne  dotyczące  kwestii  formalnych  umowy  w  sprawie  niniejszego 
zamówienia:

Art. 139 i 140 ustawy pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

-zostanie zawarta w formie pisemnej

-mają do niej zastosowanie przepisy KC, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

-jest  jawna  i  podlega  udostępnieniu  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  dostępie  do 

informacji publicznej

-zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem 

zawartym w ofercie

-jest zawarta na okres wskazany w SIWZ

-jest nieważna:

   a. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy pzp 

   b. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej   

       SIWZ

Dopuszczalne zmiany umowy w sprawie niniejszego zamówienia:

Możliwość  dokonywania  zmian,  postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty  na 

podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  wraz  z  określeniem warunków  takich  zmian 

zawarta jest w projekcie umowy.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną 

odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy  i  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania 

umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w 

pkt. 11 Instrukcji.  

25. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak też postanowień niniejszej Specyfikacji 



Istotnych Warunków Zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale 

VI wymienionej ustawy.

26. Podwykonawstwo
      Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Wykonanie 

      zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu oferty.

      Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

     Jeżeli  Zamawiający w terminie 14 dni  od przedstawienia  mu przez Wykonawcę Umowy lub jej 

projektu  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót  określonych  w  umowie  lub 

projekcie nie zgłosi  na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził  zgodę na zawarcie 

umowy.

27. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie  Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksie Cywilnym

28. Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o niewykluczeniu

Załącznik nr 4a - wzór wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje

Załącznik nr 4b- wzór wykazu osób, którymi Wykonawca będzie dysponował

Załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonywanych robót

Załącznik nr 6 – wzór wykazu sprzętu

Załącznik nr 7 – wzór harmonogramu

Zatwierdził dnia 16.04.2014r.                                                                           Wójt Gminy Popów



Zał. Nr 1 Wzór formularza oferty

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

                                                                                                    /miejscowość, rok, m-c, dzień/

(pieczęć adresowa Firmy)

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Popów, 42-110 Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6
Dane dotyczące Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………...

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

Tel./faks …………………………………… tel. kom ………………………………………  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Zawady - Kamieńszczyzna 
w gminie Popów  ”                                                               

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

cena ofertowa netto: ..........................................................................................................................
słownie: .............................................................................................................................

cena ofertowa brutto:..........................................................................................................................
słownie: ..............................................................................................................................

podatek VAT (...%) ...........................................................................................................
słownie : ...........................................................................................................................

Ww. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym  (sporządzonym w oparciu o 

dokumentację  projektową,  przedmiar  robót   i  specyfikację  techniczną),  stanowiącym integralną  część 

niniejszej oferty.

2. Termin realizacji zamówienia – 



3.  Gwarantuję(my)  wykonanie  całości  niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  treścią  SIWZ,  wyjaśnień  do 

SIWZ oraz jej modyfikacji

4.Warunki płatności – zgodnie z umową.

5. Okres gwarancji – …. miesięcy od daty odbioru końcowego.
6.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (wraz  ze 
wszystkimi jej załącznikami), przyjęliśmy zawarte w niej warunki i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7. Przedmiotowe zamówienie wykonamy:  siłami własnymi lub z udziałem 

następujących  podwykonawców  *(podać  zakresy  i  kwoty  robót  powierzonych  podwykonawcom) 
………………………………….…................................……………………………………

……………………………………………………………………………………………….

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

9.  Wadium o wartości .................... PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie 
      
     ..................................................... .

10. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny brutto tj. .................. zł .

11.  Składam  (y)  niniejszą  ofertę  (we  własnym  imieniu)/(jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 
udzielenie zamówienia . *  

12.  nie  uczestniczę(my)  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu  udzielenia 
niniejszego zamówienia.

13.  Oferta  została  złożona  na   .......................  stronach,  kolejno  ponumerowanych  od  nr  1  do 
nr ........................ .

14.  Niniejszym  informujemy,  iż  informacje  składające  się  na  ofertę,  zawarte  na  stronach 
od  ..................................  do  .....................................  stanowi  tajemnicę  firmy  w  rozumieniu  przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. ………………………………………………….

6. …………………………………………………

7. …………………………………………………

8. ……………………………………………………

   …………………………………………………….
                                                                 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 



Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć) 

OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

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

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

Ja/My (imię i nazwisko):

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy):

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

oświadczam, że

1.  Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

                                         „…………………………….”.

2. posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem  technicznym  i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zawartych w art.24 ust. 1-2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 233 poz. 1665 
ze zmianami) 

  

                  ……….…………………………………….

                             Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  



Załącznik nr 3 do specyfikacji

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć) 

OŚWIADCZENIE
z art. 24 ust.1-2 u pzp

     Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na : 
......................................................................................................................................................



…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: …………………………..

…………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy)

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.  24 
ust. 1-2 u Pzp reprezentowanej przeze mnie firmy.

       

..............................................  (data 
i  podpisy  osób  uprawnionych  do  
składania  oświadczeń  woli  w 
imieniu oferenta)

Zał. Nr 4a wzór wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje

………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE

            …………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

          …………………………………………………………………………………………………...

(adres i numer telefonu)

LP Branża/stanowisko Imię i nazwisko osoby Nr uprawnień
1 Kierownika Budowy

do kierowania robotami 



budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno budowlanej
2 Kierownika Robót Sanitarnych

do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjny, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych
3 Kierownika Robót Elektrycznych

do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych
4 Kierownika Robót Drogowych

do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

drogowej

Do niniejszego wykazu załączam:

1. Kserokopie uprawnień – szt. ……….

2. Kserokopie zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby – szt. …….

                                                                                                           ……………………………………           
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej     

Zał. Nr 4b wzór wykazu osób, którymi Wykonawca będzie dysponował  
             

………………………………………

Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ OSÓB,

KTÓRYMI WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ*

            …………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

          …………………………………………………………………………………………………...

(adres i numer telefonu)

LP Branża/stanowisko Imię i nazwisko osoby Nr uprawnień



1 Kierownika Budowy

do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno budowlanej
2 Kierownika Robót Sanitarnych

do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjny, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych
3 Kierownika Robót Elektrycznych

do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych
4 Kierownika Robót Drogowych

do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

drogowej

* - w przypadku wskazania przez Wykonawcę osób, którymi będzie dysponował, do  oferty 
należy  załączyć  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do udostępnienia  osób  zdolnych 
do wykonania zamówienia.

           

                 ……………………………………           
                                                                      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej      

  

Zał. Nr 5 – wzór wykazu wykonanych robót

………………………………………

Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Oświadczam(y), że

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:

L.p. Nazwa zadania
miejsce wykonania, 

Termin realizacji
Rozpoczęcia/zakończe
nia 

Wartość brutto 
złotych robót

Zamawiający-
Inwestor



zakres rzeczowy zadania 
inwestycyjnego

Uwaga:  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  dokument  –  referencję  potwierdzający  należyte 

wykonanie wskazanych w tabeli  powyżej robót . Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający 

należytego wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną.

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

/ miejscowość, data/                                              /Podpis i pieczęć osoby uprawnionej/     

Zał. Nr 6 – wzór wykazu sprzętu

………………………………………

Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU

Oświadczam(y), że

Dysponujemy następującym sprzętem:



L.p. Opis ( rodzaj, 
nazwa, model)

Ilość jednostek 
( szt.)

Rok produkcji Charakterystyka 
sprzętu

Jeżeli  w  wykazie  wykonawca  wskazał  sprzęt,  którym  będzie  dysponował  należy  załączyć  pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

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

/ miejscowość, data/                                      /Podpis i pieczęć osoby uprawnionej/     

Część II : „Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego ”

UMOWA NR …/2014

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ………..2014r. pomiędzy:

Gminą Popów z siedzibą w Zawadach,  42-110 Popów ul. Częstochowska 6 , 

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Popów Bolesława Świtałę - zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą  …………………………………………………………



którą reprezentują:
1. ……………………….

2. …………………………..

- zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”

o następującej treści:

§1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Zaway Kamieńszczyzna w  gminie Popów  

§2.

Podstawowa charakterystyka zadania inwestycyjnego:

-Kanalizacja Sanitarna – kanał z rur PCV litych klasa s fi 200x 5,9mm – 5635m 

-Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. Fi 1200mm – 126 szt 

-Przepompownie ścieków o wydajności 2/s wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu – 2 szt 

-Rurociąg tłoczny PE o śr. 75mm – 451m śr 90mm- 602m

-Przyłącza kanalizacyjne 110 szt z rur pcv klasy fi 160x4,7 – 493m wraz ze studniami rewizyjnymi 

-Odtworzenie nawierzchni po robotach sieci kanalizacyjnej 

Przepompownie ścieków W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji    
   sanitarnej  zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. System powiadamiania i 
   monitoringu przepompowni musi dopasowany do istniejącego systemu w gminie   
   Popów.  

 (wg przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)

Ponadto wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w cenie ofertowej i bez dodatkowego 

wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych przepompowni ścieków i dostarczenia 

zamawiającemu dokumentacji techniczno - ruchowych przepompowni;

- geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na:

• geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji wraz z obiektami kanalizacji,

• geodezyjnej obsłudze robót,

• wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji;

- wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót;



- zabezpieczenie we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót 

i ponoszenia kosztów ich zużycia – istnieje możliwość poboru wody na przystawkę hydrantową z 

istniejącej sieci wodociągowych, w miejscach gdzie nie ma możliwości korzystania z wody z sieci 

wodociągowej wykonawca zapewni sobie jej dowóz własnym transportem;

- wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów, w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych 

robót;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów i odpadów;

- zapewnienia dostępu ( dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas 

prowadzenia robót;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót;

- wywiezienia i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz materiałów 

niezbędnych do wykonania robót w miejsce przez siebie ustalone;

- odtworzenia znaków geodezyjnych ( kamieni granicznych, punktów osnowy) 

w przypadku ich naruszenia;

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych 

prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami ( administratorami );

- naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania 

terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi.

§3.

1.   Termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia …………...... r., 

2.   Termin wykonania zamówienia będzie ustalony wg warunków :

- rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanej Inwestycji.

§4.

Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w celu uzyskania efektu budowlanego 
zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznymi związanymi z przedmiotem zamówienia. zawartymi 
w dokumentacji technicznej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu siedmiu dni od daty 
podpisania umowy.

§5.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu i urządzeń.

Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§6.

Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Insp. Nadz. ……………………………



Do obowiązków Zamawiającego należy:

• Dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich odbioru.

• Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie i na warunkach 
określonych w §: 8, 9 i 10.

§7.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w zakresie prac 
budowlanych,

2. Pełne zabezpieczenie materiałowe i sprzętowe wykonywanych prac. Materiały powinny odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do odbioru i stosowania w budownictwie, określonych w 
Prawie Budowlanym,

3. Utrzymanie terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym bezpieczne 
korzystanie z niego,

4. Zawiadomienie Zamawiającego o ewentualnych stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej 
niezwłocznie po zauważeniu.

5.Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót stanowiących zagrożenie dla otoczenia,

6. Terminowe dostarczanie Inwestorowi wymaganych protokołów odbiorów, badań, atestów i innych 
dokumentów związanych z realizowanym zadaniem,

7. Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu po wykonywanych robotach,

8. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 7 dni przed terminem ich zakończenia,

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru,

10.  Załatwienie formalności, których dopełnienie leży po stronie Wykonawcy wraz z ponoszeniem 
ewentualnych opłat związanych z realizacją zadania,

11. Złożenie oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za 
wykonane roboty budowlane.

§8.

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
podane w ofercie przetargowej w kwocie: 

 ………………. ( słownie …………………………………………………) - brutto, w tym:

a) cena netto: ………………………… (słownie: ………………………………………………..)

b) podatek VAT ………………………. ( słownie: …………………………………………)

Wyżej wymienione. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym  sporządzonym 

w oparciu o dokumentację projektową,  przedmiar robót i specyfikację techniczną.



2.Cena obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i oddania do użytkowania wszystkich 
elementów przedmiotowego zadania, określonych w projektowej dokumentacji technicznej oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej, których 
nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego . Roboty te rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzedzonych aneksem, podpisanym 
przez każdą ze stron.

4. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w ust. 1 przez cały czas 
trwania umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na 
niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 15.07.1996 r. (MP z 9.08.1996r. nr 48 poz. 461) w oparciu o następujące 
założenia:

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk , tak jak określone zostały w ofercie,

- ceny materiałów i ceny sprzętów zostaną przyjęte z „Informatorów SEKOCENBUD”(wartości średnie). 
Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu będą 
przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany.

7.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Uproszczony Kosztorys Ofertowy Robót”, sporządzony na 
podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót, wraz z wykazem cen jednostkowych przyjętych 
przy kalkulacji w kosztorysie uproszczonym w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami 
zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku dla wszystkich pozycji 
kosztorysu uproszczonego, a także tabelę elementów scalonych, oraz zbiorcze zestawienie robocizny, 
materiałów i sprzętu.

8.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu także harmonogram rzeczowo – finansowy w celu określenia 
poszczególnych etapów prac.

Harmonogram będzie stanowił podstawę do fakturowania częściowego wykonanych elementów robót.

9.W przypadku zmiany w okresie realizacji przedmiotu zamówienia stawki procentowej podatku VAT, 
kwota wynagrodzenia zostanie w formie aneksu odpowiednio dostosowana do niniejszej umowy.

§9.

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi w 
okresach kwartalnych, ilość faktur przejściowych za wykonane roboty w okresie kwartalnym nie 
może być większa niż jedna oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości 
robót protokółem odbioru końcowego. 

2. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych za wykonane roboty stanowić będzie protokół 
zaawansowania robót, podpisany przez Inwestora, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz 
harmonogram rzeczowo – finansowy.

Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% kwoty umowy.



3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego podmiotu 
umowy oraz kosztorys powykonawczy za całość wykonanych robót sporządzony na bazie 
kosztorysu ofertowego, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru.

§10.

1.Ustala się następujący termin płatności faktur:

• faktury przejściowe – w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia
• faktura końcowa – w terminie 21 dni od daty doręczenia.

2. Każdorazowo do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich 
wystawienia, o których mowa w §8 pkt. 2 i 3.

3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku

…………………… nr r-ku: ……………………………………….

§11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ( brutto),

b) zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki,

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych.

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo na doliczenie odsetek 
ustawowych.

5.

§12.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie, określonej w §8 ust.1 umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej co stanowi kwotę: 
………………… (słownie: ……………………….)

zgodnie z postanowieniem art. 150 ust.1-2 ustawy Pzp.



• 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 

30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze robót.

• 30% zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości i będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie rękojmi lub 

gwarancji.

§13.

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

- podinspektor Marcin Zomerfeld  wraz z Inspektorem Nadzoru

2. Wykonawcę reprezentuje: ……………………….. pełniący funkcje Kierownika Budowy

3. Ostatecznego odbioru robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

§14.

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od ostatecznego, 
protokolarnego odbioru robót.

§15.

Niżej wymienione roboty Wykonawca powierzy podwykonawcom:

1) Podwykonawca …………………………………………………………………………….

Zakres robót ………………………………………………………………………………..

2) Podwykonawca …………………………………………………………………………….

Zakres robót ………………………………………………………………………………..

§16.

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. Wartość robót, które Wykonawca pod zleca podwykonawcy nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §8 niniejszej umowy.

2.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§17.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,



- Wykonawca nie przestrzega zobowiązań podjętych w ofercie,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności, spowodowanych brakiem środków finansowych w budżecie na realizację zadania 
inwestycyjnego nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należytego za roboty 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§18.

1.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do 
ubezpieczenia budowy i robót w pełnym zakresie przewidzianym złożoną ofertą z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

3.W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający

dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

§19.

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory, które nie zostaną rozstrzygnięte 
polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu na drodze sądowej, właściwym do jego 
rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Pzp oraz ustalenia wynikające ze Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

§20.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego i jeden egz. dla 
Wykonawcy.
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