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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z siedzibą: 
ul. 3 Maja 30,   55-200  Oława   reprezentowana   przez    Prezesa    Zarządu tel. 071 / 303 95 
21,    fax. 071 / 303 95 33,  www.zwik.olawa.pl    -  występująca w imieniu własnym. 
 
II. TERMINOLOGIA STOSOWANA W SIWZ. 

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest 
zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:             
Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm. ), dalej zwanej „Ustawą" lub „u.p.z.p”: 

a) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej 
liczby podmiotów (poszczególne podmioty zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego                        
w rozumieniu przepisów u.p.z.p.; 

b) termin „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy 
(członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych                 
z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec 
Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu.                       
W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą 
realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze; 

c) termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Oławie                             
przy ul. G. Zapolskiej”  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu                        
o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ). 
  
IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 
 
Rodzaj zamówienia –  zgodnie z CPV: 

 44162500-8   -  Rurociągi wody pitnej. 

 44163000-0   -  Rury i osprzęt. 

 44163130-0   - Ściekowe przewody rurowe. 

 44130000-0   - Studzienki kanalizacyjne. 
 

 
W zakresie materiałowym wymaganym do realizacji zamówienia wyszczególniono poniższe 
pozycje: 
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1. Materiały dla sieci wodociągowej: 
 

Lp. Nazwa materiału/element, itp. Jm Ilość UWAGI 

1. 
Rura przewodowa De160 PE100, SDR17, PN10 do wody 

pitnej. 
m 78 

(6 szt. rur po 
12 mb oraz 
1 szt. po 6 
mb ) 

2. 
Rura przewodowa De90 PE100, SDR17, PN10 do wody 
pitnej 

m 2  

3. Zasuwa DN 80, kołnierzowa, F5, żeliwna, min. PN10. szt. 1 1* 

4. Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80, L = 0,9 ÷ 1,5 m. szt. 1  

5. 
Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej 
zasuwy wraz z podkładka betonową ( krążkiem 
betonowym ). 

szt. 1 
 

6. 
Tuleja kołnierzowa długa DN150/DN160,  PE100,  SDR17 
PN10 z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. 

kpl. 1  

7. 
Tuleja kołnierzowa długa DN80/DN90,  PE100,  SDR17, 
PN10  z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. 

kpl. 3  

8. Mufa elektrooporowa DN160, PE100,  SDR17, PN10.                         szt. 3  

9. Mufa elektrooporowa DN90, PE100,  SDR17, PN10.                         szt. 3  

10. 
Łuk PEHD De160 45st., PE 100, SDR17, PN 10, 
wtryskowy. 

szt. 1  

11. 
Łuk PEHD De160 60st., PE 100, SDR17 PN 10, 
wtryskowy. 

szt. 1  

12. 
Kolano PEHD De160 90st., PE 100, SDR17 PN 10, 
wtryskowe. 

szt. 2  

13. 
Redukcja centryczna PEHD De 160/90, PE 100, SDR17  
PN 10, doczołowa, wtryskowa. 

szt. 1  

14. Uszczelka EPDM DN 150. szt. 2  

15. Uszczelka EPDM DN 80. szt. 5  

16. 
Śruba M20x90 stal nierdzewna A2, z nakrętką i 2 szt. 
podkładek  ze stali kwasoodpornej A4. 

kpl 10  

17. 
Śruba M16x80 stal nierdzewna A2, z nakrętką i 2 szt. 
podkładek  ze stali kwasoodpornej A4. 

kpl 10  

18. 
Taśma ostrzegawcza PE koloru niebieskiego z wkładką 
metalową ze stali nierdzewnej. 

mb 100 
 

19. Hydrant ppoż. DN 80 nadziemny, L = 2150 mm.  szt. 1 2* 

20. Kolano stopowe DN 80, typu N, hydrantowe. szt. 1  

 
1* - Zasuwy – wymagania:  

 zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200mm),  

 ciśnienie nominalne: min. PN 10,  

 gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwężony),  

 miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,  

 korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40,  

 śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone                   
i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe,  

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,  

 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej 
tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce), współpracujące z polerowaną częścią 
wrzeciona. Wrzeciono (trzpień zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej 
(polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do 
umocowania uszczelnień o-ringowych,  

 wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,  

 uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami                         
z zewnątrz tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona,  
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 owiercenie kołnierzy PN 10,  

 zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą 
epoksydową, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 μm lub emaliowanie.  

 na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(producent, średnica, ciśnienie, materiał itp.). 

 
2*  - Hydranty – wymagania:  

 ciśnienie nominalne: min. PN 10,  

 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,  

 dwie nasady boczne Ø 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu lub aluminium,  

 pełne zabezpieczenie antykorozyjne,  

 zewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej,  

 wewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowane,  

 tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty 
nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,  

 dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,  

 wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,  

 nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo,  

 uszczelnienie dławicy typu o-ring ( co najmniej podwójne- tj. min. 2 uszczelki),  

 odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach 
pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne,  

 zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony 
tłok lub grzybek uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany              
z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, gdzie 
gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu,  

 kolumna górna musi mieć możliwość obrotu względem kolumny dolnej o dowolny kat             
w zakresie od 0 do 360 stopni,  

 owiercenie kołnierzy PN 10, 

 hydranty powinny być w kolorze czerwonym,  

 na hydrantach powinno być trwałe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(producent, średnica, ciśnienie, materiał itp.)  

 
Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na 
sieciach wodociągowych na terenie Polski. 
 
2. Materiały dla sieci kanalizacyjnej: 

 

Lp. Nazwa materiału/element, itp. Jm Ilość UWAGI 

1. 

Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 0,6 m, 
łączone na uszczelki gumowe;  wyposażone w klamry 
złazowe montowane fabrycznie, powlekane, 
antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur 
PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 1). 

kpl 2 * 

2. Płyta pokrywowa DN1000.  szt. 2 * 

3. 

Dennice betonowe DN1200 kompletne o wysokości 0,6 m, 
łączone na uszczelki gumowe;  wyposażone w klamry 
złazowe montowane fabrycznie, powlekane, 
antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur 
PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 1). 

kpl 2 * 

4. 
Konus DN1200 kompletny o wysokości 0,6 m, łączony na 
uszczelki gumowe;  wyposażony w klamry złazowe 
montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. 

szt. 2 * 

5. Krążki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 8 cm. szt. 8  

6. Właz żeliwny D400, niewentylowany. szt. 4  
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7. 
Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U, lite,  SN8,  Dz=200,             
L=3 m. 

m 80,5  

8. 
Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita,  DN200,  SN8,                            
z uszczelką. 

szt.  4  

9. Przejście szczelne do rur PVC, DN200, wraz z uszczelką. szt.  1  

 

* Elementy studni betonowych szczelnych – wymagania: 

1. elementy betonowe studni DN1000 łączone na uszczelki gumowe,  

2. elementy betonowe studni DN1000 wykonane z betonu min. C35/45, 

3. wodoszczelność betonu: min. W8, 

4. nasiąkliwość betonu: poniżej 5%, 

5. mrozoodporność F-100 

 
Inne wymagania dotyczące dostarczanych materiałów instalacyjnych: 
Wszystkie dostarczone materiały instalacyjne winny posiadać: 

 Atest PZH, 

 Deklarację zgodności  z  PN  lub deklarację właściwości użytkowych, 

 Kartę katalogową. 
 

Ww. dokumenty winny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z dostawą materiałów. 

Wszystkie ww. materiały, objęte niniejszym postępowaniem przetargowym winny zostać 
dostarczone do magazynu Zamawiającego na oczyszczalni ścieków w Oławie,                                    
przy ul. Rybackiej 31. 

 
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 
VI. ZAMÓWNIE UZUPEŁNIAJĄCE. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 
VII. INFORMACJA O  OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia ( dostawy materiałów ) –  do 7 dni od podpisania umowy.  
 
 
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 
 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu               
z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Na 
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące 
dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik       
nr 4 do niniejszej SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                       
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru               
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

 

2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  IX pkt 1 ppkt 2) – 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. 
Dokument ( lub dokumenty ), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej, 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w IX pkt 2 – zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Dokument ( lub dokumenty ), o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące 
warunki udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki te będą oceniane łącznie): 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadać wiedzę i doświadczenie 

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

4) znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji 
niniejszego zamówienia. 

 

5. Zgodnie z art. 44 u.p.z.p. celem spełnienia wymienionych w pkt. 1), 2), 3), 4) warunków 
Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                           
w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do 
niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz          
z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej               
( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ ) 

7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg 
średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych.  

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

9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia 
(gdy dołączone dokumenty potwierdzą spełnianie wymogów Zamawiającego) – nie spełnia (gdy 
z dokumentów – z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp nie wynikać będzie spełnianie warunków 
Zamawiającego lub gdy brakować będzie tych dokumentów)”.  
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X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 
ustanawiają 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. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich 
partnerów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, 
Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą: 

 przyjętą formę prawną, 

 szczegółowy sposób współdziałania przy wykonywaniu zadania,  

 wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, 
powiększony o okres trwania rękojmi, 

 zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie 
realizowanego zamówienia, 

 wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego 
zamówienie poprzez ustanowionego Lidera. 

5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika 
(Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.              
W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu                   
np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i 
Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 
który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 
wskazać w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 
podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio Formularz Oferty - załącznik           
nr 2 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy 
udziale podwykonawców, należy wpisać w Formularzu Oferty „nie dotyczy” lub inne 
podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony, 
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału 
podwykonawców. 

 

XI. WADIUM 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

XII. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ, dokonywane będą w PLN. 
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to,                  
iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 
być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać          
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu                     
z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną 
notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego 
przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
z niniejszą SIWZ formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie 
nazwy (firmy) i siedziby. 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład 
oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi 
rzez Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty           
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

2. Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach ( 1 szt. oryginał i 
szt. kopia, którą może być kserokopia oryginału ), mieć formę pisemną  i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy pomniejszyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, 
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. 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 dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego       
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane                 
i parafowane. 
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6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 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 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) formularz Oferty wraz z formularzem cenowym sporządzonym na podstawie 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

b) wypełniony formularz cenowy, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ, 

c) stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio z posiadanego przez Wykonawcę zaświadczenia           
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru, 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu              
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
SIWZ, 

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego 
sporządzone na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 
SIWZ, 

g) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej SIWZ, 

h) wypełniony i podpisany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 

i) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 

2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści                                          
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                             
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),                       
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa            
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 

 

XIV. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 

2. Zmiany w treści SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten 
sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli 
SIWZ jest udostępniana na tej stronie. 

 

XV. ZEBRANIE WYKONAWCÓW. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz 
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający 
doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz na stronie 
internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

 

XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia Pana Jacka Komisaruka.  

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wskazany został w pkt XXXIV 
niniejszej SIWZ. 

 

XVII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w siedzibie Zakładu Wodociągów                       



„Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w Oławie przy ul. G. Zapolskiej ”. 

12 

i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30,                    
55-200 Oława, w sekretariacie, pok. nr 9, w nieprzekraczalnym terminie do                              
dnia 17.04.2014 r. do godz. 1200. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 

ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława 

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.: 

Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Oławie, przy ul. G. Zapolskiej)”.   

Nie otwierać przed dniem: [data i godzina zgodna z pkt XVIII SIWZ] 

 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,         
w sali konferencyjnej ( I piętro ) w dniu 17.04.2014 r. o godz. 1215. 

 

XIX. TRYB OTWARCIA OFERT. 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty oraz pozostałe informacje, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w XIX pkt 1                       
i XIX pkt 2.2 i 2.3  niniejszej SIWZ. 

 

XX. ZWROT OFERTY BEZ OTWARCIA. 

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 

 

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty 
wadium. 

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

 

XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych 
do wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały             

w IV pkt 1 SIWZ i zał. nr 6 do SIWZ ( wzór umowy ). 

4. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 u.p.z.p. Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki w obliczeniu ceny. 

5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 
grosza) z wyodrębnieniem stawki podatku VAT. 

6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. ( Dz. 
Urz. GUS Nr 1 z 2005 poz.11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – 
„Zasadą  jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje 
produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe  i obiekty budowlane według zasad  
określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 
rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych  bezpośrednio na podstawie przepisów 
Wspólnoty Europejskiej”. 

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                          
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający                
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów              
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 91 ust. 
3a Ustawy. 

 

XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego              
z niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o jedno kryterium:  

CENA  – 100%. 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą 
cenę za realizację zamówienia. 

4. Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 100 pkt. przez 
członków Komisji przetargowej. 
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Cena oferty – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej 
podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 
100 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: 

C = ( Cmin / Cx ) x 100 pkt.  

gdzie:  

Cmin – najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert, 

Cx   – cena oferty badanej. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć 
podatek VAT w wysokości 23% ceny netto. 

W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 
zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej           
i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT zamawiający na etapie oceny 
i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), 
zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy            
o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika                          
z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego                   
z tytułu realizacji zamówienia. 

Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 
zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, 
podatku VAT w wysokości 23% ceny netto. 

 

XXIV. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawców o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                        
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

XXV. UZUPEŁNIENIE OFERTY. 

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy                       
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
u.p.z.p. lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później, niż w dniu,                 
w którym upłynął termin składania ofert. 
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XXVI. TRYB OCENY OFERT. 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                           
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 
u.p.z.p., niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

2. 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 u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych             
i informacji. 

2) 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) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

XXVII.  WYKLUCZENIE WYKONAWCY. 

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p., podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zawiadomienie o wykluczeniu spełniać będzie wymogi art. 24 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 3) 
u.p.z.p. 

 

XXVIII.  ODRZUCENIE OFERTY. 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 u.p.z.p. 

2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,                      
o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XXIX. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

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

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                
i prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

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

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,          
o których mowa w ust. 3 pkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin 
podpisania umowy. 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane zgodnie z u.p.z.p. 

 

XXX. INFORMACJE OGÓLNE, DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY  W SPRAWIE 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 

1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie 
stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                   
w niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została 
uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 
X  SIWZ. 

3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie 
przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
zobowiązujący jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych 
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej 
na zaciąganie takich zobowiązań. 

4. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy                 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.  

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w zał. nr 5 do niniejszej 
SIWZ. 
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XXXI.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia                       
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 

 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XXXII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes  w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  w dziale VI u.p.z.p. ( Środki 
ochrony prawnej ). 

 

XXXIII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 
u.p.z.p. Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub 
faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami drogą 
elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się 
za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on 
zapoznać się z ich treścią. 

4. Zamawiający informuje, że dni i godziny jego pracy przypadają od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00 do 15:00.  

 

XXIV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ. 
 
 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 
 
 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Dennice – schematy kinet i średnice otworów.  

Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty.  

Załącznik nr 2a Wzór formularza cenowego. 
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Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu przetargowym. 

Załącznik nr 4 
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia                         
z postępowania przetargowego. 

Załącznik nr 5 Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6 Wzór  umowy. 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt XIII 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać 
treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – dennice; schematy kinet i średnice otworów. 

 

 

 
 
 

 Schematy kinet studni S1, S2, S3 i S4 wraz ze średnicami otworów wlotowych i wylotowych studni. 
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Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty 
 
 
 
 

 
……………………………………………….. 
            Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
dla postępowania przetargowego na: 

 Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Oławie przy ul. G. Zapolskiej”. 

 
Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                            PT/05/P/2014 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 
    Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 
    ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława. 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy/ów ……………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………...…………………………….………..……..…………….. 
Adres ……………………………………..………………….…………………....…………………………... 
Nr tel./fax …………..……………………..………………….………………….…………………………….. 
E-mail………………………..……………..………………….………………………….……………………. 
NIP ………………………………………..…………………………………………………………….……... 
REGON …………………………………..…………………………………….……………………………… 
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW PO STRONIE WYKONAWCY 
 
Imię i nazwisko  …………………………………………………………..…….…….………………………. 
Adres do korespondencji  …………………………………………………………….……………………... 
Nr telefonu  ……………………………………………………………………………………………………. 
Nr faksu  …………………………………………………………………………………….…………………. 
Adres e-mail  …………………………………………………………………………………………………..   
 
4. Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i przyjmujemy do wykonania to 
zadanie bez zastrzeżeń, za cenę podaną poniżej, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej zmian, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi : 

a. netto: …………..……………….………………….........................................PLN 
(słownie: .........................................................................................................), 
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b. należny podatek VAT w wysokości......................................................................PLN                        
(słownie: ……………………………………………………………………..………………), 

c. co stanowi kwotę brutto: ……………………………….……………..………………. PLN                                          
(słownie: ……………………………………………………………..…………………….). 

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, 

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) 
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia], 

8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych  w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                          
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

         od        do 

1.    

2.    

 
10)  zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia: 
 

Lp. Nazwa części zamówienia. 

1.  

2.  

 
oferta została złożona na ………….……. ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
 
……………..………..  dnia ……………………..                          ……………………………… 

                                                                                                                                                        
Podpis/y i pieczęć osób 
uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2a – Wzór formularza cenowego 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
            Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
FORMULARZ  CENOWY 

 
dla postępowania przetargowego na: 

Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

 w Oławie przy ul. G. Zapolskiej”. 

 
Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:              PT/05/P/2014 

 

Lp Nazwa materiału/element, itp. Jm Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN 

Wartość netto 

w PLN 

( kol. 4  x kol. 5 )  

1 2 3 4 5 6 

1. Rura przewodowa De160 PE100, SDR17, PN10 do wody pitnej. m 

78 
(6 szt. rur 
po 12 mb 
oraz 1 szt. 
po 6 mb ) 

  

2. Rura przewodowa De90 PE100, SDR17, PN10 do wody pitnej m 2 
  

3. Zasuwa DN 80, kołnierzowa, F5, żeliwna, min. PN10. szt. 1 
  

4. Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80, L = 0,9 ÷ 1,5 m. szt. 1   

5. 
Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej zasuwy wraz                    
z podkładka betonową ( krążkiem betonowym ). 

szt. 1 
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6. 
Tuleja kołnierzowa długa DN150/DN160,  PE100,  SDR17 PN10                  
z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. 

kpl. 1 
  

7. 
Tuleja kołnierzowa długa DN80/DN90,  PE100,  SDR17, PN10                        
z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. 

kpl. 3 
  

8. Mufa elektrooporowa DN160, PE100,  SDR17, PN10.                         szt. 3 
  

9. Mufa elektrooporowa DN90, PE100,  SDR17, PN10.                         szt. 3 
  

10. Łuk PEHD De160 45st., PE 100, SDR17, PN 10, wtryskowy szt. 1 
  

11. Łuk PEHD De160 60st. , PE 100, SDR17 PN 10, wtryskowy szt. 1 
  

12. Kolano PEHD De160 90st., PE 100, SDR17 PN 10, wtryskowe szt. 2 
  

13. 
Redukcja centryczna PEHD De 160/90, PE 100, SDR17  
PN 10, doczołowa, wtryskowa. 

szt. 1 
  

14. Uszczelka EPDM DN 150. szt. 2 
  

15. Uszczelka EPDM DN 80. szt. 5 
  

16. 
Śruba M20x90 stal nierdzewna A2, z nakrętką i 2 szt. podkładek  ze 
stali kwasoodpornej A4. 

kpl 10 
  

17. 
Śruba M16x80 stal nierdzewna A2, z nakrętką i 2 szt. podkładek  ze 
stali kwasoodpornej A4. 

kpl 10 
  

18. 
Taśma ostrzegawcza PE koloru niebieskiego z wkładką metalową ze 
stali nierdzewnej. 

mb 100 
  

19. Hydrant ppoż. DN 80 nadziemny, L = 2150 mm.  szt. 1 
  

20. Kolano stopowe DN 80, typu N, hydrantowe. szt. 1 
  

21. 

Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 0,6 m, łączone na 
uszczelki gumowe;  wyposażone w klamry złazowe montowane 
fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z 
uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał.             
nr 1). 

kpl 2 

  

22. Płyta pokrywowa DN1000.  szt. 2 
  

23. 

Dennice betonowe DN1200 kompletne o wysokości 0,6 m, łączone na 
uszczelki gumowe;  wyposażone w klamry złazowe montowane 
fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z 
uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał.         
nr 1). 

kpl 2 
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24. 
Konus DN1200 kompletny o wysokości 0,6 m, łączony na uszczelki 
gumowe;  wyposażony w klamry złazowe montowane fabrycznie, 
powlekane, antypoślizgowe. 

szt. 2 
  

25. Krążki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 8 cm. szt. 8 
  

26. Właz żeliwny D400, niewentylowany. szt. 4 
  

27. Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U, lite,  SN8,  Dz=200, L=3 m. m 81   

28. Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita,  DN200,  SN8, z uszczelką. szt.  4 
  

29. Przejście szczelne do rur PVC, DN200, wraz z uszczelką. szt.  1 
  

 RAZEM ---- ------ -----  

 

 

 

 

 

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

Podpis/y i pieczęć osób uprawnionych                                                                                                                                                     
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                                 

w postępowaniu przetargowym. 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
            Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

Oświadczam/y, że stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia             
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm. ): 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn.: Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Oławie przy ul. G. Zapolskiej”, to znaczy: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji niniejszego 
zamówienia. 

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                                                 
Podpis/y i pieczęć osób 
uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
przetargowego. 

 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
              Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz 

form,  w jakich te dokumenty mogą być składane, w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ): 

oświadczam o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Oławie przy ul. G. Zapolskiej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                       
Podpis/y i pieczęć osób 
uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.  
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
             Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych             
( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) przystępując do postępowania przetargowe na udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę pn. Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Oławie                          
przy ul. G. Zapolskiej” 

  oświadczam, że: 

o reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej*, 

o reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej, poniżej 
zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

 

Lp. Nazwa podmiotu, adres siedziby 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

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

Podpis/y i pieczęć osób 
uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 

 
* - niepotrzebne skreślić, właściwą treść pozostawić bez skreślenia  
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 Załącznik nr 6 – wzór umowy. 

 

 

WZÓR  UMOWY  
 

 
Zawartej w dniu …….. 2014  roku w Oławie pomiędzy:   
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie  
z siedzibą: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 30 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000136724,                    
NIP 912-17-48-498,  kapitał zakładowy 48 621 000 zł  
reprezentowanym przez: 

1. Krzysztof Pękala – Prezes Zarząd  
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
…………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………..…………………………………………  
  
reprezentowana przez: 

 
1. …………………………………………………….…………………………..…………….………… 

 
zwanym dalej Wykonawcą. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Oławie przy ul. G. Zapolskiej”: 
 - postępowanie ogłoszone przez Zamawiającego i przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  

-    oraz z godnie z warunkami określonymi w SIWZ i na podstawie złożonej przez 
Wykonawcę oferty  

 
zawarto niniejszą umowę o następującej treści:    
 

§  1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą dostawa 
materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej                 
i kanalizacji sanitarnej  w Oławie przy ul. G. Zapolskiej” której szczegółowy wykaz znajduje                
w pkt IV SIWZ,  z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w § 1 przedmiot umowy zgodnie z: aktualnymi 

przepisami prawa w tym zakresie, przedłożoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
ofertą, dostarczając materiały posiadające wymagane stosownymi normami atesty i/lub 
deklaracje zgodności pod rygorem całkowitej odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub 
osób trzecich za ich naruszenie.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.   

3. Wykonawca oświadcza, że na wykonaną dostawę udziela gwarancji w terminach określonych 
przez producentów poszczególnych materiałów. 

 
§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają  najpóźniej do ………… ( 7 dni od dnia 
podpisania niniejszej umowy), z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej realizacji 
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zamówienia. Wszystkie ww. materiały, objęte niniejszym postępowaniem przetargowym 
winny zostać dostarczone do magazynu Zamawiającego na oczyszczalni ścieków w Oławie, 
przy ul. Rybackiej 31. 

2. Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu dostaw w przypadku  
działania sił wyższych, o okres uzgodniony między stronami - w razie niemożliwości wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z powodu siły wyższej, 
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego na piśmie, podając okoliczności 
stanowiące siłę wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia 
zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie 
może zapobiec, ani też uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było możliwe do 
przewidzenia, którego skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
przez stronę. Za siłę wyższą strony będą uważały w szczególności: pożar, huragan, powódź, 
trzęsienie ziemi, zamieszki, strajki (ale nie strajk pracowników Wykonawcy). Strona powołująca 
się na działanie siły wyższej dołoży swoich najlepszych starań w celu powstrzymania siły 
wyższej i naprawienia negatywnych skutków jej działania. Działanie siły wyższej nie będzie 
usprawiedliwiało niewykonania zobowiązań, lecz jedynie opóźnienie ich wykonania.  

3. Ustalenie nowego terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga sporządzenia stosownego 
aneksu w formie pisemnej pod rygorem postanowień § 9 umowy. 

 
§ 4 

1. Do kierowania dostawami objętymi przedmiotem umowy oraz podpisywania wszystkich 
koniecznych dokumentów Wykonawca wyznacza: …………..…………………………….………... 

2. Ze strony Zamawiającego do nadzorowania pracami i podpisywania wszystkich koniecznych 
dokumentów upoważnia się:  Dariusza Piaskiewicza  

 
§ 5 

1. Za całościowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,  
Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  wysokości …………...….. zł 
(słownie:  ……………………………………………………………………….……….. ) brutto, w tym 
podatek VAT w wysokości ……….….   %,  ściśle z ofertą cenową Wykonawcy.  

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pozytywny, bezwadliwy protokół końcowy 
zdawczo-odbiorczy, podpisany przez osoby upoważnione niniejszą umową ze strony 
Zamawiającego  i Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy. 

3. Zapłata ustalonego wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT, 
zaakceptowanej i podpisanej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty jej podpisania 
przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
 

 
§ 6 

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z terminami podanymi w § 3 ust. 1 
umowy  - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,                
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości  
lub w części wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od 
umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia 
powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy lub postanowień ust. 1 lit. b) niniejszego 
paragrafu.  

4. Każda ze stron umowy będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, na podstawie pisemnego zawiadomienia dotyczącego drugiej strony, 
w przypadku ogłoszenia upadłości lub  (i)  rozpoczęcia likwidacji jednej ze Stron. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
ponad kary umowne określone umową. 
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§ 7 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości            
o powyższych okolicznościach. 

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu 
wykonania części umowy, bez prawa naliczenia kary umownej. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8 
W przypadku odstąpienia od umowy: 

a)  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
 wykonanych dostaw, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych dostaw, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie       
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru dostaw przerwanych jeżeli odstąpienie           
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Zamawiający dokona odbioru dostaw przerwanych oraz dokona zapłaty wynagrodzenia  
za wykonane dostawy do dnia odstąpienia od umowy – w przypadkach, gdy odstąpienie           
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 
 

§ 9 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 10 

Sporne kwestie wynikające w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
 

§ 11 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, dane techniczne 

oraz informacje handlowe dotyczące Zamawiającego, które uzyskał w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

  
2.   Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za 

wykonane dostawy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu 
wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie. 

 
§ 12 

1. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy ) 
b) Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) 
 

 
2. W przypadku: 

- rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a postanowieniami dokumentów 
wymienionych w ust. 1,  lub  

-   rozbieżności między postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1,  
strony uznają, iż wiążące są przede wszystkim postanowienia umowy, a następnie 
postanowienia załączników (dokumentów wymienionych w ust. 1) zgodnie z kolejnością ich 
powołań. 
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§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze stron. 
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