
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

którego wartość nie przekracza kwot określonych w art. 11 ust. 8 pzp

1. Zamawiaj ący:

a/ pełna nazwa zamawiającego: GMINA POPÓW

b/ kod, miejscowość , województwo: Zawady ul. Częstochowska 6,

42-110 Popów, śląskie.

c/ numer kierunkowy: 034

tel.317-70-67,  fax.317-70-67.

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane - budowa wodociągu  w Zawadach ul. Turystyczna.
Zakres robót obejmuje :
• Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi - 294,16m³
• Wodociąg z rur PVC Ø90x4.3mm - 205,OOm,
• Zasuwy kielichowe Ø80mm – szt. 4,
• Hydranty podziemne Ø80mm – szt.2,
• Przyłącza wodociągowe – szt. 6; 30mb
• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
• Analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody wraz z opinią nt. przydatności wody do

spoŜycia.

4.Termin realizacji zamówienia : 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków :

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złoŜenie przez Wykonawcę :

1/ Formularza ofertowego wg zał. nr 2,

2/ Kosztorysu szczegółowego zgodnie z przedmiarem robót określonym przez

zamawiającego,

3/ Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 44 ustawy pzp,

4/ Poświadczonego za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego odpisu z

właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,



5/ Oświadczenia , Ŝe wykonawca  :

a/. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

b/. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c/. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,

d/. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

publicznego.

Zamawiający dokona oceny kaŜdej oferty pod względem formalnym spełnianie w/w kryteriów

6. Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w po stępowaniu

KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę , sam lub jako partner w konsorcjum.
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe
wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
KaŜdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu złoŜy
dokumenty wyszczególnione w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7.Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z oferentami

Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie lub faksem.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednocześnie przekazując treść wyjaśnienia
wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia,
bez ujawnienia źródła zapytania, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła
do zamawiającego na mniej niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.

8.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z wykonawcami
Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do udzielania wyjaśnień są :
1.Paweł Łacny pawellacny@poczta.fm tel/ fax. 317 70 67
2.Jarosław Borecki jarecki@popow.akcessnet.net tel/ fax. 317 70 67.

9. Termin zwi ązania z ofert ą;
Oferent pozostaje związany złoŜoną przez siebie ofertą do dnia rozstrzygnięcia przetargu, a
oferent wygrywający do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, jednak nie dłuŜej niŜ 30 dni
od daty składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1.Oferta powinna być napisana w języku polskim pismem maszynowym i podpisana przez
osobę upowaŜnioną przez oferenta. Ewentualne poprawki muszą być naniesione techniką
trwałą, czytelne i opatrzone podpisem osoby upowaŜnionej. Cena ofertowa winna
być podana cyfrowo i słownie.



2.Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia a
takŜe zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamówienia.

3.Wszystkie koszty z opracowaniem oferty oraz wizji lokalnej ponosi oferent, niezaleŜnie od
wyników postępowania o udzielenie zamówienia.

4.Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w siwz, na podstawie wycenionego
przedmiaru robót przedłoŜonego przez wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w siwz.
Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje
przedmiaru przez wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyŜ
zamawiający przyjmuje, Ŝe ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze
robót.

6.W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę
będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne naleŜności płatne przez wykonawcę, według stanu
prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

7. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie
polskiej.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Oferty naleŜy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach . Koperta
zewnętrzna powinna być oznaczona:

Oferta przetargowa na:

Oferty naleŜy składać na adres:

Urząd Gminy Popów, Zawady ul. Cz ęstochowska 6,
42-110 Popów do dnia 18.03.2008r. godz. 10.oo, pok.  nr 12

Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2008r. o godz. 10.10  w siedzibie Urzędu Gminy Popów,
pok. nr10.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upowaŜnieni przedstawiciele oferentów. Oferty w
kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez
rozpatrzenia.

Po otwarciu kaŜdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych - nazwa oferenta,
adres, informacja dotycząca ceny oferty, termin wykonania zamówienia publicznego, okres
gwarancji, warunki płatności. Zamawiający zbada waŜność oferty pod względem formalnym i
kompletności. Z badania ofert zostanie sporządzony protokół  sesji otwarcia oraz zostaną
zaprotokołowane ewentualne uwagi uczestników sesji.

12 Opis kryteriów , którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu ocen y ofert:

"Wodociąg w Zawadach ul. Turystyczna”



Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy który zaoferuje najniŜszą cenę

Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły:

     Cmin
C=--------      x 100%
      Coferty

Gdzie,
C-ilość punktów dla danej oferty,
Cmin - cena oferty najtańszej
Coferty - cena danej oferty

13.Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej
     umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne  warunki umowy, wzór umowy.

Informacje dotyczące kar umownych, sposobu odstępstwa od umowy przez
zamawiającego i na jakich warunkach, informacje dotyczące rozstrzygania sporów,
właściwego sądu do rozpatrywania spraw.

14.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku
     post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany  na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19,
poz. 177), moŜna wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z
zastrzeŜeniem podpunktu 3). Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do
zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.

3) Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się
nie później niŜ  trzy dni przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot

nieuprawniony.
6) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a

takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7) O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie
wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

8) Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się takŜe wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w podpunkcie 7).

9) Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie moŜe następnie wnieść protestu
powołując się na te same okoliczności.

Załączniki :

1.Wzor umowy
2.Formularz ofertowy WÓJT
3.Przedmiar robót Bolesław Świtała

Popów dnia, 26.02.2008r.



załącznik 1
UMOWA WZÓR

zawarta w dniu  ........................  w Popowie , pomi ędzy:
Gminą Popów reprezentowaną przez Wójta Gminy Popów z siedzibą w
Zawadach przy ulicy Częstochowskiej 6
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w osobie
Bolesław Świtała

a

..................................... właścicielem firmy ............................................................

z/s w ................................. przy ulicy ................., ..............................., zwanym dalej

„Wykonawcą”,

§  1.

Przedmiot umowy.

1. Na podstawie oferty z dnia ...............r,  zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje

do wykonania roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w Zawadach

w ulicy Turystycznej.

2. Zamawiający powierzy Wykonawcy materiał z którego będzie realizował przedmiot

umowy.

3. Realizacja robót prowadzona b ędzie zgodnie z projektem budowlanym,

obowi ązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicz nej oraz nale Ŝytą

staranno ścią w ich wykonywaniu, bezpiecze ństwem, dobr ą jakością i właściw ą

organizacj ą.

§  2.

Wynagrodzenie wykonawcy.

1.Za wykonane prace wymienione w  § 1. umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości  ..................... zł brutt o.

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę

po dokonaniu odbioru robót.

3. Zamawiający oświadcza , Ŝe posiada środki pienięŜne z których pokryje naleŜności

wynikające z niniejszej umowy.

§ 3.

Termin zakończenia i odbioru robót.

1. Termin zakończenia robót : 4 tygodnie od daty podpisania umowy

2. Niezwłocznie po zakończeniu robót, jednakŜe nie później niŜ w ciągu 3 dni Wykonawca

zgłosi wykonane roboty do odbioru.



3. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym

mowa w ustępie poprzedzającym.

4. W  razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, iŜ roboty zostały wykonane wadliwie,

Zamawiający odmówi odbioru robót aŜ do czasu usunięcia wad.

5. Dowodem odbioru robót przez Zamawiającego jest podpisany przez obie strony protokół

odbioru.

6. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury na wynagrodzenie określone w §

2 ust. 1

§  4.

Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia.

NaleŜność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14

dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót.

§ 5.

Roboty dodatkowe lub zamienne.

Wszelkie roboty dodatkowe lub zamienne mogą być wykonywane za zgodą obu stron

wyraŜoną na piśmie.

§ 6.

Kary umowne obciąŜające wykonawcę.

1. "Wykonawca" zapłaci "Zamawiającemu" karę umowną:

a) w wypadku odstąpienia od Umowy przez "Zamawiającego" z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność "Wykonawca", w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za

przedmiot Umowy,

b) za zwłokę w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za kaŜdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za kaŜdy dzień zwłoki

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. W wypadku gdy szkoda rzeczywiście poniesiona przez Zamawiającego w wyniku zwłoki

w wykonaniu umowy lub w następstwie nie usunięcia wad wykonanych robót przewyŜszy

zastrzeŜone kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania w wysokości odpowiadającej pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 7.

Kary umowne obciąŜające Zamawiającego.



"Zamawiający" zapłaci "Wykonawcy" karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy przez

"Wykonawcę" z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi "Zamawiający” w wysokości

10% wynagrodzenia umownego,

§ 8.

Rozwiązanie i zmiany umowy.

Rozwiązanie umowy oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają dla swej waŜności

zachowania formy pisemnej .

§ 9.

Postanowienia dodatkowe.

Postanowienia szczegółowe wynikające z porozumienia stron:

a/. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zastosowane materiały i wykonane roboty.

b/. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

§ 10.

Postanowienia końcowe.

1/.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

2/. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których

jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

                   ZAMAWIAJĄCY :                                              WYKONAWCA :



załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

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

2.Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa...............................................................................

Siedziba.............................................................................

Nr  telefonu/faksu..............................................................

NIP....................................................................................

REGON.............................................................................

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa wodociągu w msc. Zawady w ulicy Turystycznej.

4.Zobowiązanie wykonawcy :

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu, zobowiązuję się wykonać wyŜej opisany

przedmiot zamówienia za kwotę:   ..........................     brutto.

Słownie :  .......................................................................................................................

5.Oświadczam, Ŝe zgodnie z wymogami art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej ustawą):

1).Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2).Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3).Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

4).Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.



6.Zobowiązuje się  wykonać oferowany przedmiot zamówienia w

terminie:...........................................................................................

7.Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od daty odbioru
końcowego robót.

8.Akceptuje formę i termin płatności : przelew w terminie 14 dni po wykonaniu usługi i
otrzymaniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9.Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy


