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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
tel. +48 71 303-95-21
faks + 48 71 303-95-33
www.zwik.olawa.pl
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
Przetarg nieograniczony
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu prac:


wykonanie przewiertu rurą stalową Ø 610 x10 SAWH L235GA wg PN-EN 10208-1:2009.
pod torami PKP linia nr 132 w km 155+539 w Oławie, L = 56,48 m, wg uzgodnionego z
PKP projektu budowlanego p.n.: „Przekroczenie torów PKP linia nr 132 w km 155+539 w
Oławie”,



montaż rury ochronnej Dn 500 PE w ww. rurze przewiertowej Ø 610x10 SAWH L235GA
wg PN-EN 10208-1:2009, L = 60,48 m wg uzgodnionego z PKP projektu budowlanego
p.n.: „Przekroczenie torów PKP linia nr 132 w km 155+539 w Oławie”



budowa wodociągu Dn 315 PE na odcinku od P8a1 do P8b, L = 82,59 m, wg
uzgodnionego z PKP projektu budowlanego p.n.: „Przekroczenie torów PKP linia nr 132 w
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km 155+539 w Oławie”, w tym montaż w rurze ochronnej Dn 500 PE z zastosowaniem
płóz,


zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej: tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza, oraz dopełnienie formalności wynikających z przepisów prawa
geodezyjnego (w tym naniesienie wykonanych obiektów na mapy będące w zasobach
właściwych ośrodków dokumentacji geodezyjno – kartograficznych),



przekazanie Zamawiającemu przyjętych przez właściwe ośrodki dokumentacji geodezyjno
– kartograficznej map z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, szkiców
geodezyjnych w ilości 3 kpl. w wersji papierowej oraz cyfrowej w postaci plików .dxf,



odwodnienie wykopów i zrzut wody do odbiornika,



wykonanie wodnej próby szczelności rury przewiertowej Dn 500 PE oraz wodociągu
Dn 315 PE na odcinku od P8a1 do P8b, wg planu sytuacyjnego 1:500,



wykonanie wszelkich robót ziemnych niezbędnych do realizacji zakresu zamówienia,



wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy rurą przewiertową Ø 610x10 a rurą ochronną
Dn 500,



zorganizowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy,



zorganizowanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy,



wykonanie odtworzenia nawierzchni po wykonanych robotach ziemnych zgodnie
z wymaganiami zarządców i właścicieli terenu,



wywóz i utylizacja mas ziemnych zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.),



opłaty za zajęcie terenu dla potrzeb wykonania zakresu zamówienia wraz
z załatwieniem formalności z właścicielami lub zarządcami terenu związanych
z czasowym zajęciem terenu,



zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem,



poniesienie kosztów za szkody spowodowane w uprawach na terenie ogrodów
działkowych,



opracowanie projektu powykonawczego z naniesieniem ewentualnych zmian przebiegu
wodociągu na profil projektowy oraz na kopię planu sytuacyjnego z zatwierdzonego
projektu budowlanego na warunkach określonych w uzgodnieniu wydanym przez PKP
PLK
SA
ZLK
we
Wrocławiu:
uzgodnienie
z
24.04.2014
r.,
pismo
nr IZDK 1a-2100/611/58/2014 oraz po uzyskaniu akceptacji inwestora,



uzgodnienie oraz załatwienie wszelkich formalności z właścicielami nieruchomości
terminu zajęcia terenu oraz dostarczenie do Zamawiającego pozytywnego protokołu
zdawczo-odbiorczego terenu właścicielom nieruchomości,



opracowanie i uzgodnienie z PKP projektu konstrukcji zabezpieczenia torów kolejowych,



montaż i demontaż konstrukcji zabezpieczenia torów kolejowych, na podstawie
uzgodnionego z PKP projektu,



załatwianie w imieniu Inwestora, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wszelkich
formalności oraz podejmowanie działań z PKP SA Oddział Nieruchomości, PKP PLK SA,
PKP Energetyka SA, TK Telekom Sp. z o.o., PKP PLK SA Komenda Regionalna Straży
Ochrony Kolei, oraz innymi służbami PKP, wynikających z dokonanych z PKP uzgodnień,
w tym:
 zawiadomienia,
 nadzory,
 odbiory,
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 uzyskanie wstępu na teren kolejowy,


przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego obowiązków związanych z uczestnictwem
w komisji powołanej w celu opracowania Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu
pociągów na czas wykonania robót oraz w razie konieczności dokonywania uzupełnień
i poprawek do złożonego przez Zamawiającego w dniu 14.07.2014 r. wniosku o powołanie
niniejszej komisji.

2. INFORMACJE I WYMAGANIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną
przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, 55-200 Oława, ul. 3 Maja 30 oraz wydanymi dla potrzeb
realizacji zamówienia uzgodnieniami, warunkami i decyzjami.
Przedmiotowy zakres zamówienia polegający na wykonaniu przewiertu rurą stalową pod
torami PKP oraz budowie odcinka sieci wodociągowej Dn 315 PE wydzielony został
z większego zadania inwestycyjnego polegającego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa. Etap 2 od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej w Oławie”.
Dokumentacja projektowa została uzgodniona z:
 PKP PLK SA ZLK we Wrocławiu: uzgodnienie z 24.04.2014 r., pismo nr IZDK 1a2100/611/58/2014,


PKP Energetyka SA:
ZW/210/151/2013,



TK Telekom Sp. z o.o.: uzgodnienie z dnia 19.06.2013 r., pismo nr LOTS3w-508-0078/13,



PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami: uzgodnienie z 18.06.2014 r.,
nr U/76/2014.

uzgodnienie

z

dnia

21.06.2013

r.,

pismo

nr

ERD12-

Przy opracowywaniu oferty należy przyjąć, że roboty budowlane będą mogły rozpocząć się po:


opracowaniu Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas
prowadzenia robót zgodnie z wydanym przez PKP PLK SA ww. uzgodnieniem z dnia
24.04.2014 r. Zamawiający w dniu 14.07.2014 r. złożył wniosek o powołanie komisji
w celu opracowania ww. Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociągów,
natomiast z dniem podpisania umowy, Wykonawca przejmie obowiązki związane z
udziałem w pracach komisji dotyczących opracowania Tymczasowego Regulaminu
prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót oraz w razie konieczności
dokonywania uzupełnień i poprawek do złożonego przez Zamawiającego w dniu
14.07.2014 r. wniosku o powołanie niniejszej komisji,



Całość prac objętych zakresem zamówienia wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową, uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami dla przedmiotowego zadania, aby
zagwarantowany był odbiór wykonanych robót przez PKP SA, PKP PLK SA ZLK we
Wrocławiu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie
i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.



roboty należy wykonywać z zachowaniem skrajni budowli PKP oraz warunków BHP
obowiązujących w PKP,



Roboty należy realizować zgodnie z wymogami zawartymi w:


projekcie budowlanym, zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu
nr 295/2014 z dnia 14.04.2014 r. (załącznik nr 10)



uzgodnionym z PKP projekcie budowlanym p.n.: „Przekroczenie torów PKP linia nr
132 w km 155+539 w Oławie” (załącznik nr 11)
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decyzją Starosty Powiatu Oławskiego o pozwoleniu na budowę nr 295/2014
z dnia 14.04.2014 r. (załącznik nr 12) oraz postanowieniem nr 174/2014 z dnia
18.04.2014 r. (załącznik nr 18)



decyzją Starosty Powiatu Oławskiego o pozwoleniu na budowę nr 828/2014
z dnia 22.09.2014 r. (załącznik nr 17)



decyzją Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na budowę nr I-K/Z-391/14 z dnia
14.10.2014 r. (załącznik nr 19)

oraz w uzgodnieniach dokonanych z:


PKP PLK SA ZLK we Wrocławiu (załącznik nr 13),



PKP Energetyka SA (załącznik nr 14),



TK Telekom Sp. z o.o. (załącznik nr 15),



PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami (załącznik nr 16),



Przepisami prawa budowlanego, to jest ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 29 listopada 2013 poz. 1409)

dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia.


Zamawiający zapewnia dostawę następujących materiałów w ilości niezbędnej do
wykonania zakresu zamówienia:


rura 610x10 SAWH L235GA wg PN-EN 10208-1:2009, długość rury: 12 m



rura Dn 500x45,4 PE100 SDR11, PN10, wielowarstwowa,



rura Dn 315x18,7 PE100 SDR17 PN10,



płozy polietylenowe na rolkach na rurę Dn 315 PE,



manszety na rurę 610x10 x 2 szt.,



taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną PE z wkładką metalową.



miejscem dostawy materiałów będzie teren ROD „ZNTK” przy ul. Kilińskiego w Oławie
(rejon wykonywania robót),



roboty ziemne w postaci wykopu otwartego dla potrzeb wykonania przewiertu i budowy
wodociągu Dn 315 PE, nie mogą być wykonywane w odległościach mniejszych niż
określonych w uzgodnionym z PKP projekcie.



Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną ilość wody dla potrzeb wykonania prób
szczelności rury przewiertowej Dn 500 i wodociągowej Dn 315 PE.



dane o uwarunkowaniach terenowych, gruntowo-wodnych, stanie prawnym nieruchomości,
zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ przedmiotowego
zamówienia.



zgodę na przemieszczanie sprzętu o ponadnormatywnych wymiarach czy masie po drogach
Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem stosowną zgodę od zarządców dróg.



uszkodzone urządzenia kolejowe powinny zostać niezwłocznie naprawione przez Wykonawcę
zgodnie z przepisami obowiązującymi w PKP przepisami,



wszelkie uszkodzenia urządzeń kolejowych oraz koszty związane i naprawą, przełożeniem,
obciążają Wykonawcę, w tym również koszty wynikłe z wadliwego zamontowania urządzeń,
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Cena ofertowa Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie wymagane przez PKP koszty (m.in.
wynikające z konieczności opracowania Tymczasowego Regulaminu Ruchu Pociągów, kaucje,
nadzory, koszty wprowadzenia Tymczasowego Regulaminu Ruchu Pociągów).
Rodzaj zamówienia – zgodnie z CPV:
45.22.12.50 9 – Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej.
45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
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 przedmiotu zamówienia – do 29.06.2015 r.

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):
1)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 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
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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, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, 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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na wykonaniu pod torami linii kolejowych sieci krajowych PKP
lub innej o znaczeniu krajowym polegającą na wykonaniu przewiertu o średnicy
zewnętrznej rury przewiertowej powyżej 600 mm.
Celem potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Do powyższego wykazu
Wykonawcy zobowiązani są załączyć dowody dotyczące tych robót, określające, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Na podstawie § 1 ust. 4 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, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia
wskazali w wykazie robót budowlanych oraz złożyli dowody dotyczące robót
budowlanych, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez
Zamawiającego warunku.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

3)

dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

3.1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia, zapewnili kierowanie robotami przez Kierownika Budowy –
posiadającego następujące doświadczenie i kwalifikacje:
-

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy
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jednym zakończonym zadaniu polegającym na wykonaniu przewiertu pod
torami kolejowymi;
-

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej sieci
wodociągowej,
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;

3.2) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409), rozumie przez to również odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. Nr 63, poz. 394).
3.3) Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć:
a) wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ),
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami,
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia (zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9
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 2 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 4 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. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.,
opisanych szczegółowo w pkt IX.4 ppkt 2)-3) powyżej, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.1 i IX.2 niniejszej
SIWZ.
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Dodatkowo Wykonawca – stosownie do treści art. 26 ust. 2b u.p.z p. – zobowiązany jest do
przedłożenia pisemnego oświadczenia podmiotów, o których mowa w zdaniu
poprzednim, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać
następujące informacje:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. 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)”.
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
realizowanego zamówienia,



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

solidarnej

odpowiedzialności

w

zakresie

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 1 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy
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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 I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wysokość wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
5.000,00 PLN
słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych.
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)

pieniądzu;

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:
a)

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

b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)

kwotę gwarancji,

d)

termin ważności gwarancji,

e)

zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:


odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub



nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub



zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

a także w przypadku, gdy Wykonawca:


w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej”.
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Postanowienie pkt. XI.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt XI.2.1) b) i
XI.2.1) e).
UWAGA:
Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno jednoznacznie
wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających
ofertę wspólną.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Konto BS w Oławie 67 9585 0007 0010 0006 5445 0001
Zaleca się dołączenie do of erty kopii polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez u.p.z.p. formach należy złożyć w:
oryginał wraz z oryginałem oferty, kopię wraz z kopią oferty.
4. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert.
5. Zwrot wadium
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.
6. Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
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postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)
b)
c)
d)
e)

2)

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Konto BS w Oławie 67 9585 0007 0010 0006 5445 0001

3)

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4)

W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja
winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie
do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego”.

5)

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.

6)

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
u.p.z.p.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami we Wzorze
Umowy

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.

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.
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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, CEiDG), 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 jednym egzemplarzu, 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.

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
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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.

3.

8)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca wykazuje spełnienie warunków
uprawniających do ubiegania się o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.

9)

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.
Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej SIWZ; cena netto podana w formularzu oferty winna być zgodna
z ceną w formularzu cenowym ( poz. RAZEM w tabeli ),
b) wypełniony formularz cenowy, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1a 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 2 do niniejszej
SIWZ,
f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego
sporządzone na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 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 4 do
niniejszej SIWZ,
h) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIW Z,
i) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ,
j) wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz dowody określające czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z
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zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
k) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ.
2)

Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

przedsiębiorstwa

w

spisu

rozumieniu

treści

przepisów

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, 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.

2.

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.

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.
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XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia Pana Artur Reicherta.
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
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 04.02.2015 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.:

„Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315
w Oławie”.
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 04.02.2015 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.
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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.

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 załączniku nr 5 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.
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XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców
z niniejszego postępowania;

nie

wykluczonych

przez

Zamawiającego

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
2.1

cena – 95 pkt

2.1.1.Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 95 pkt. przez
członków Komisji przetargowej.
Cena oferty – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej
w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 pkt.,
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:
C = ( Cmin / Cx ) X 100% x 95 pkt.
gdzie:
Cmin – najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert,
Cx – cena oferty badanej.
2.2

okres gwarancji – 5 pkt

2.2.1.W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca
obejmie gwarancją wykonaną usługę. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać
maksymalnie 5 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje
najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
G = (Gx / Gmax) x 100% x 5 pkt.
gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji oferowany spośród wszystkich ofert,
Gx – okres gwarancji oferty badanej.
2.2.2 Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca, to 36 miesięcy. Oferta
Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy, zostanie odrzucona.
2.2.3 W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do
wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.
3. Zamawiający udzieli niniejsze zamówienie temu Wykonawcy, który w wyniku sumy obu
kryteriów otrzyma największą ilość punktów.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów (tj. bilansie ceny i kryterium „gwarancja”)
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną..
4. 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
wg stawki obowiązującej w dniu składania ofert.
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XXIV. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ
W celu ustalenia, czy zaoferowana przez wykonawcę cena nie jest rażąco niska, Zamawiający
podejmie czynności określone w art. 90 u.p.z.p.
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.
XXVI. TRYB OCENY OFERT
1.

2.

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.

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.
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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,
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
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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.

XXXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie
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:

niniejszego

zamówienia

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.
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XXXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1

Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 1a

Wzór formularza cenowego.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu przetargowym.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania przetargowego.

Załącznik nr 4

Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5

Wzór umowy i Gwarancji Należytego Wykonania Umowy.

Załącznik nr 6

Wzór Karty Gwarancyjnej.

Załącznik nr 7

Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę

Załącznik nr 8

Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

Załącznik nr 9

Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 10

Projekt budowlany etap 3 (zatwierdzony przez Starostę Powiatu
Oławskiego)

Załącznik nr 11

Uzgodniony z PKP projekt budowlany p.n.: „Przekroczenie torów
PKP linia nr 132 w km 155+539 w Oławie” projekcie budowlanym
p.n.: „Przekroczenie torów PKP linia nr 132 w km 155+539
w Oławie”

Załącznik nr 12

Decyzja pozwolenie na budowę nr 295/2014 z dnia
14.04.2014 r.

Załącznik nr 13

PKP PLK ZLK we Wrocławiu: uzgodnienie z 24.04.2014 r., pismo
nr IZDK 1a-2100/611/58/2014,

Załącznik nr 14

PKP Energetyka SA: uzgodnienie z dnia 21.06.2013 r., pismo nr
ERD12-ZW/210/151/2013

Załącznik nr 15

TK Telekom Sp. z o.o.: uzgodnienie z dnia 19.06.2013 r., pismo
nr LOTS3w-508-0078/13

Załącznik nr 16

PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami:
uzgodnienie z 18.06.2014 r., nr U/76/2014

Załącznik nr 17

Decyzja pozwolenie na budowę Nr 828_2014_Starostwo
Powiatowe z 22.09.2014
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Załącznik nr 18
Załącznik nr 19

Pozwolenie na budowę nr 295/2014 Sprostowanie
Decyzja o pozwolenia na budowę DUW NR I-K/Z-391/14 z dnia
14.10.2014 r.

Wskazane w tabeli powyżej załączniki 1-9 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 – Wzór formularza oferty

FORMULARZ OFERTY
dla postępowania przetargowego na:

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315
w Oławie
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
1.

JRP/02/P/2015

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: .........................................................................................................),

b.

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

c.

co stanowi kwotę brutto: ……………………………….……………..………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………..…………………….).
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3a) na wykonany przedmiotu zamówienia udzielamy ……….. (słownie:………………………)
miesięcy gwarancji i rękojmi ( termin nie może być krótszy niż 36 m-cy).
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 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.

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

do

1.
2.
10) wadium w wysokości ……………. PLN zostało wniesione w formie ………………..
11) zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
Nazwa części zamówienia

l.p.

Nazwa (firma) podwykonawcy *

1.
2.
12 ) oferta została złożona na ………….……. ponumerowanych stronach.
Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

1)
2)

* - Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby
podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, tj. w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
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Załącznik nr 1a – Wzór formularza cenowego
FORMULARZ CENOWY
dla postępowania przetargowego na:

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
Lp

Opis elementu

1

2

JRP/02/P/2015
Stawka jednostkowa

Cena obliczeniowa

(prognoza)

netto w PLN

(m)

(kol.3 x kol.4)

4

5

za 1 mb przepustu
3

2.

Przewiert rurą stalową Ø 610 x10 SAWH L235GA wg PN-EN
10208-1:2009. pod torami PKP linia nr 132 w km 155+539 w
Oławie
Montaż rury ochronnej Dn 500 PE w ww. rurze przewiertowej
Ø 610x10 SAWH L235GA wg PN-EN 10208-1:2009

3.

Budowa wodociągu Dn 315 PE na odcinku od P8a1 do P8b

1.

Długość geodezyjna

RAZEM

56,48
60,48
82,59

------

----

Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

1)
2)
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu przetargowym
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

JRP/02/P/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

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.: „Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu
Dn315 w Oławie”, 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
wykonania zamówienia;

4.

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

potencjałem technicznym

oraz osobami

zdolnymi

do

Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

1)
2)
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania przetargowego
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

JRP/02/P/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

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.:
„Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315
w Oławie”.

Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

1)
2)
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Załącznik nr 4 – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

JRP/02/P/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

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 zadanie pn. „Wykonanie przewiertu pod torami PKP
wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie”
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.
Podpis(y):
l.p
.
1)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

2)

* - niepotrzebne skreślić, właściwą treść pozostawić bez skreślenia
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Załącznik nr 5 – 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:
„Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie”
- 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 zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i na podstawie złożonej przez Wykonawcę
oferty
zawarto niniejszą umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą
„Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie”,
którego szczegółowy opis znajduje się w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2.

Roboty budowlane określone w ust. 1 realizowane są w ramach inwestycji „Wykonanie
przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie”

3.

Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie stosował wyłącznie materiały zgodne
z warunkami podanymi w SIWZ, które cechuje wysoka jakość wykonania

4.

Wykonawca oświadcza, że:
1) realizacja Robót przeprowadzona będzie zgodnie z SIWZ ( zał. nr 1 do umowy) oraz ofertą
Wykonawcy (zał. nr 2 do umowy), obowiązującymi przepisami, polskimi normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich
wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. Dostarczone materiały
będą posiadały wymagane stosownymi normami atesty i/lub deklaracje zgodności pod
rygorem całkowitej odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ich
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naruszenie.
2) zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do realizacji Robót (z wyjątkiem rur stalowych,
rur ochronnych PE, rur przewodowych wodociągowych z PE, płóz dystansowych oraz
maszet, które zostaną dostarczone i złożone przez Zamawiającego na terenie ogródków
działkowych ROD „ZNTK” w Oławie w pobliżu miejsca prowadzenia Robót);
3) osoby biorące udział przy realizacji Robót posiadają stosowną wiedzę, umiejętności
i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania Robót;
4) przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
§2
PODWYKONAWCY
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części Robót Podwykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na zlecenie Robót Podwykonawcy.
Umowa z Podwykonawcą winna precyzyjnie określać zakres powierzonych Robót oraz
wynagrodzenie za ich wykonanie.
Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy:
a) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
Nie zgłoszenie w terminie 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, uważa się za
akceptacje projektu umowy z podwykonawcą przez Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców i zlecić jakichkolwiek Robót bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
3. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za pisemną
zgodą Zamawiającego.
4. Przed zawarciem przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą zamówienia na
roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Podwykonawca wraz
z projektem umowy przedstawia Zamawiającemu zgodę Wykonawcy lub innego podmiotu,
których zgoda zgodnie z obowiązującym Prawem jest konieczna do zawarcia tej umowy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia. W terminie 14 dni Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do
przedłożonej umowy w sytuacji wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o której mowa
w ust. 1 pkt a) lub b). Nie wniesienie sprzeciwu w ww. terminie uważany będzie za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia, poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi. Obowiązkowi temu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości Kontraktu, chyba że wartość tej umowy przekracza 50.000 zł.
7. Jeżeli w umowach, o których mowa w ust. 5, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
dni, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o wypłatę kary umownej określonej w § 12 [Kara umowne].
8. Wszystkie umowy, zawierane z Podwykonawcami, muszą zawierać:
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1) zapis o konieczności uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawieranie umów
z dalszymi podwykonawcami;
2) zapis o sposobie dokonywania płatności na rzecz Podwykonawców (Dalszych
Podwykonawców), z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo niż może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.;
3) zapis o obowiązku niezwłocznego informowania Zamawiającego i Wykonawcy
o zdarzeniach, które mogą być uznane za istotne dla prawidłowego wykonania zobowiązań
przez osoby uczestniczące w realizacji inwestycji, m.in. o sporach lub możliwości ich
wystąpienia, a także o złej sytuacji finansowej i ekonomicznej tych osób oraz możliwości
wystąpienia takiej sytuacji.
4) postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do występowania do Zamawiającego,
o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur obejmujących wynagrodzenie za wykonane
roboty budowlane i nie zapłaconych przez kontrahenta Podwykonawcy w terminie
ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i dokumentów
potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu robót wraz z powołaniem się na niniejsze
postanowienie. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że
analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie
z Podwykonawcami. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub
część kwot uprzednio potwierdzonych (niespornych), minus odpowiednie potrącenia
należne Wykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawiania dowodów
płatności. Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę
bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiającego.
5) Zasady określone dla umów
w przypadku zmian tej umowy.

o

podwykonawstwo

mają

również

zastosowanie

9. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) informowania

na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez
Podwykonawcę oraz o terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie odpowiednio 7 dni od dnia otrzymania tej faktury i w terminie 7
dni od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń

z Podwykonawcą;
3) informowania Zamawiającego na piśmie z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru

Robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia
w odbiorze tych robót.
10. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
wykonane przez niego Roboty, Zamawiający ma prawo:
1) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę

wynagrodzenia Podwykonawcy lub
2) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego na podstawie protokołu
odbioru Robót wykonanych przez Podwykonawcę,
na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę
11. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za działania lub
uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jakby to były
działania lub uchybienia Wykonawcy oraz za wszelkie roszczenia nie zatwierdzonych
Podwykonawców do Zamawiającego, dotyczące ich wynagrodzenia za roboty budowlane;
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płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
WARTOŚĆ UMOWY, ZASADY ROZLICZEŃ
1.

Całkowite wynagrodzenie za Roboty, określone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz złożoną ofertą, wynosi: ………………..…………………….. zł netto (słownie:
……………………………………………….………………… złotych netto).

2.

Ceny jednostkowe wskazane są w załączniku nr 1a – formularzu cenowym Oferty, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi, co
oznacza, że nie będą one w żaden sposób waloryzowane ani zmieniane.

3.

Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony
obowiązującymi na dzień wystawienia faktury.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia koszty transportu i eksploatacji sprzętu,
koszty zakupu materiałów (z wyjątkiem rur stalowych, rur ochronnych PE, rur przewodowych
wodociągowych z PE, płóz dystansowych oraz manszet, które zostaną dostarczone i złożone
przez Zamawiającego na terenie ogródków działkowych ROD „ZNTK” w Oławie w pobliżu
miejsca prowadzenia Robót), wszelkie opłaty oraz inne koszty (w tym socjalne) związane
z realizacją Robót, wszystkie wymagane przez PKP koszty (m.in. wynikające z konieczności
opracowania Tymczasowego Regulaminu Ruchu Pociągów, kaucje, nadzory, koszty
wprowadzenia Tymczasowego Regulaminu Ruchu Pociągów) a także wszelkie inne prace i
wyroby niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał
o dodatkowe wynagrodzenie.

5.

Roboty będą rozliczane wg faktycznej długości wykonanego przewiertu, rury ochronnej oraz
odcinka wodociągu (tj. długości rur pozostających w gruncie na poprawnej rzędnej, zgodnie
z pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi).

6.

W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji Robót, z pomiarów powykonawczych wyniknie
różnica w długości rzeczywiście wykonanych odcinków rury przewiertowej, rury ochronnej oraz
przewodowej rury wodociągowej w stosunku do długości przewidzianych w § 1 ust. 1,
wynagrodzenie za Roboty netto, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie
skorygowane. Ostateczna wartość umowy zostanie obliczona w oparciu o odpowiednią cenę
jednostkową 1 mb odcinka rury przewiertowej, rury ochronnej oraz przewodowej rury
wodociągowej przemnożoną przez rzeczywistą długość wykonanych odcinków odpowiednio
rury przewiertowej, rury ochronnej oraz przewodowej rury wodociągowej, potwierdzonych
protokolarnym bezusterkowym odbiorem Robót.

7.

Płatność za przedmiot umowy zrealizowana będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.

8.

Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru Robót podpisany przez
Strony. Załącznikiem do protokołu odbioru Robót będzie kompletna dokumentacja odbiorowa
(w tym przyjętą przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej mapa
powykonawcza oraz pozytywne dokumenty odbiorowe zatwierdzone przez PKP i wszystkich
właścicieli/zarządców terenów).

9.

Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: według faktury.

podatek

VAT

zgodnie

z przepisami

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Za nieterminowe zapłacenie faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami
w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.
12. Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność na zasadach art. 6471
Kodeksu Cywilnego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcę. W przypadku gdyby Wykonawca nie zapłacił należności swoim
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podwykonawcom, Zamawiający zapłaci je bezpośrednio podwykonawcom ze swoich
wymagalnych zobowiązań względem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§4
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
§5
ZMIANA ZAKRESU ROBÓT
1. Zakres Robót podany w § 1 ust. 1 ma charakter orientacyjny. W związku z tym:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu robót podanego w § 1 ust. 1, przy
czym zmiany te nie mogą spowodować zmiany całkowitej wartości umowy, o której mowa
w § 3 ust. 1, o więcej niż ± 20 %;
2) W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości podanych w § 1 ust. 1,
obowiązują ceny jednostkowe zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr
1a Oferty, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
3) W przypadku zmniejszenia ilości podanych w § 1 ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo
kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
4) Zmiana ilości, o której mowa w niniejszym ustępie, nie stanowi zmiany umowy
w rozumieniu § 15 i nie wymaga aneksu.
§6
TERMIN REALIZACJI
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy: do dnia 29.06.2015 r., z zastrzeżeniem możliwości

wcześniejszej realizacji zamówienia.
2. Przez termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, rozumie się datę, w której

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru Robót
oraz dostarczyć kompletną dokumentację odbiorową (w tym przyjętą przez właściwy ośrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej mapę powykonawczą oraz pozytywne dokumenty
odbiorowe zatwierdzone przez PKP i wszystkich właścicieli/zarządców terenów).
3. Termin podany w ust. 1 może ulec wydłużeniu, bez konsekwencji naliczania kar umownych,

w następujących przypadkach:
1) 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 należytej staranności
w celu powstrzymania siły wyższej i naprawienia negatywnych skutków jej działania.
Działanie siły wyższej nie będzie usprawiedliwiało niewykonania zobowiązań, lecz jedynie
opóźnienie ich wykonania.
2) zaistnienia istotnych przeszkód w wykonywaniu Robót, których nie można było w żaden
sposób przewidzieć na etapie zawierania umowy.
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4. Wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego

paragrafu, stanowi zmianę umowy w rozumieniu § 15 niniejszej umowy i wymaga
sporządzenia aneksu.
§7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy w szczególności:
1)

zapewnienie pełnienia nadzoru inwestorskiego,

2)

dostarczenie materiałów i złożenie na terenie ROD „ZNTK” w Oławie: (rur przewiertowych
stalowych, rur ochronnych z PE, przewodowe rur wodociągowych z PE, płóz, manszet)

3)

odbiór prawidłowo wykonanych Robót.
§8
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy w szczególności:
1. posiadanie ubezpieczenia, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,
a powstałych w związku z prowadzonymi Robotami,
2. przejęcie przez Wykonawcę z dniem podpisania niniejszej umowy obowiązków związanych
z udziałem w pracach komisji dotyczących opracowania Tymczasowego Regulaminu
prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót oraz w razie konieczności
dokonywania uzupełnień i poprawek do złożonego przez Zamawiającego w dniu 14.07.2014 r.
wniosku o powołanie niniejszej komisji,
3. realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w: SIWZ
rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia sporządzonego do niniejszego zamówienia.
4. uzgodnienie oraz załatwienie wszelkich formalności z właścicielami/zarządcami nieruchomości
terminu zajęcia terenu oraz dostarczenie do Zamawiającego pozytywnego protokołu zdawczoodbiorczego z przekazania terenu właścicielom/zarządcom nieruchomości.
5. zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
6. uzgodnienie z Zamawiającym terminów, sposobu i organizacji Robót,
7. zapewnienie wszystkich materiałów (z wyjątkiem materiałów, do których dostarczenia
zobowiązuje się Zamawiający: rury przewiertowe stalowe, rury ochronne z PE, przewodowe
rury wodociągowe z PE, płozy, manszety) i sprzętu niezbędnego do wykonania Robót,
8. realizacja przewiertu z należytą starannością i dbałością (m.in. czystość wnętrza rur
przepustu),
9. przeprowadzenie próby ciśnieniowej przez Wykonawcę rury ochronnej z PE oraz
przewodowej rury wodociągowej z PE.
10. wykonanie Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
11. uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do materiałów budowlanych zastosowanych przy
realizacji Robót, przed ich zabudowaniem,
12. przedłożenie Zamawiającemu deklaracji zgodności/deklaracji właściwości użytkowych na
zastosowane materiały,
13. dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych Robót,
14. uporządkowanie placu budowy po zakończeniu swoich Robót,
15. przeszkolenia osób biorących udział przy realizacji umowy w zakresie przestrzegania
przepisów BHP i ppoż.,
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16. przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań
Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego
umową,
17. ponoszenie odpowiedzialności, w tym finansowej, za szkody dla środowiska zaistniałe
w wyniku realizacji zadania objętego umową i pokrycia kosztów szkód w przypadku ich
wystąpienia; ponoszenie odpowiedzialności, w tym finansowej, za szkody powstałe w związku
z uszkodzeniem uzbrojenia podziemnego i natychmiastowa naprawa uszkodzonego
uzbrojenia,
18. wywóz urobku i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze
zm.),
19. informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ
na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania
egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych istotnych
zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich
wystąpienia lub ogłoszenia,
20. spisanie protokołu odbioru w wyznaczonym czasie, wraz z podaniem faktycznej długości rury
przewiertowej, rury ochronnej oraz odcinka przewodowej rury wodociągowej zgodnego
z pomiarem geodezyjnym,
21. wystawienie faktury za wykonane (odebrane) przewierty.
§9
ODBIÓR ROBÓT
1.

Potwierdzenie przez Zamawiającego zakończenia Robót i stwierdzenie ich kompletności
i prawidłowości, nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
Przekazanie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych nastąpi w terminie zgłoszenia
gotowości do odbioru.

2.

Przeprowadzenie odbioru Robót nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia Robót i kompletności złożonych dokumentów.

3.

Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania, w rezultacie których okaże się, że wykonane
Roboty są niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub ofertą, to koszt
badań dodatkowych obciąża Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie kwoty równej kosztom badań dodatkowych – z wystawionej faktury lub
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający
może żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru lub odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru Strony spiszą protokół. Ostateczny
potwierdzany jest obustronnie podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru
Załącznikiem do protokołu odbioru Robót będzie kompletna dokumentacja odbiorowa
przyjęta przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
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powykonawcza oraz pozytywne dokumenty odbiorowe zatwierdzone przez PKP i wszystkich
właścicieli/zarządców terenów).
6. W przypadku stwierdzenia wad, usterek wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też
terminy wyznaczone na usunięcie wad, usterek zostaną zapisane w protokole. Bezusterkowy
protokół zostanie podpisany po komisyjnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek.
7. Terminy rękojmi i gwarancji rozpoczynają
bezusterkowego protokołu odbioru Robót.

swój

bieg

po

obustronnym

podpisaniu

§ 10
GWARANCJA, RĘKOJMIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane Roboty na okres ……
m-cy ( termin z oferty Wykonawcy nie mniejszy niż 36 m-cy), licząc od dnia podpisania przez
Strony bezusterkowego protokołu odbioru Robót.

2.

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad,
usterek.

3.

Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 %
wartości brutto przedmiotu umowy tj ………………zł, w terminie nie późniejszym niż dzień
przed podpisaniem niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wniesione zostanie w jednej z form podanej w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, o której Wykonawca poinformuje Zamawiającego.
Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, zaś 70%
wniesionego
zabezpieczenia
przeznacza
się
jako
gwarancję
zgodnego
z umową wykonania robót.
Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
będzie
zwrócone
Wykonawcy
w terminach i wysokościach jak niżej:
a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania pozytywnego
i bezusterkowego końcowego protokołu odbioru,
b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi
i gwarancji.

4.

5.
6.

7.

§ 11
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1.

W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych
robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym) – Zamawiający wyznacza:
……………………………………………….., tel.: …………………………..

2.

Osoba, o której mowa w ust. 1, jest uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń
związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego
z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3.

Zmiana osoby i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy
w rozumieniu § 16 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy
o zaistniałej zmianie.
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4.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:
……………………………………………….., tel.: …………………………..

5.

Zmiana osoby i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy
w rozumieniu § 15 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego wniosku Wykonawcy.
§ 12
KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących
tytułów:
1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia Robót, o którym mowa w § 6
ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna
w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia za Roboty brutto, określonego w § 3 ust. 1
i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego
w § 6 ust. 1 pkt 2.
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych
od Wykonawcy – kara umowna w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia za Roboty
brutto, określonego w § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.
3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom
w wysokości 100% wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego
Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom, wynikającego z zaakceptowanej przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
5) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto przysługującego Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom, za
każdy przypadek,
6) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom, za każdy przypadek,
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto przysługującego Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom, za
każdy przypadek.
2. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia
po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych (w tym kosztów i kar,
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) z wystawionej faktury.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
ponad kary umowne określone umową.
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§ 13
KONSORCJUM
(Zapis obowiązuje tylko w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum)
Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek
zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę
odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do
wystawienia faktury jest wyłącznie lider konsorcjum.
§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

W razie zaistnienia 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 14 dni od daty powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę.

2.

Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z SIWZ, ofertą Wykonawcy lub
oświadczeniami zawartymi w umowie Wykonawcy,
2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu świadczenia w całości lub części o co najmniej
30 dni kalendarzowych,
3) jeżeli realizacja umowy odbywać się będzie niezgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa,
4) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku
z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość
20 % wynagrodzenia za wykonane Roboty brutto, określonego w § 3 ust. 1 i 3 niniejszej
umowy, (przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar),
5) zlecenia robot podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego
6) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe
lub w wypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego
rejestru,
7) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

3.

Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu
uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę, uprawniające Zamawiającego do naliczenia
kar umownych.

4.

Strony oświadczają, iż w wypadku odstąpienia od umowy na jakiejkolwiek podstawie,
odstąpienie to będzie odstąpieniem od niewykonanej części umowy. W takim przypadku
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną cześć umowy na
warunkach określonych w umowie.
§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

z zastrzeżeniem ust. 3 – 4.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
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1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności

wskazanych w ust 4.
4. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy:
1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych

w umowie,
2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
3) zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych

4)

5)

6)

7)
8)

9)

i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych,
śródtytułów, lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,
w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa
krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia
umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy,
podczas
wykonania
przedmiotu
umowy
zaistnieje
konieczność
dokonania
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy,
nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,
w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony,
obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została
ona zawarta,
w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy,
przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego
lub w interesie publicznym,
w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których
wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, w szczególności
w przypadku wystąpienia siły wyższej (definicja siły wyższej została określona
w § 6 pkt. 4).

6.

Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie
stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody
Wykonawcy i nie mogą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych,
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz
modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.
W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2
niniejszego paragrafu.

7.

Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej
uzupełnienia.

8. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron,
nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy
czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu
zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
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§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

2.

Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
rzeczowo właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.

3.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy),
b. Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy),
c. Karta Gwarancyjna (załącznik nr 3 do umowy).

5.

W przypadku różnic w zapisach umowy oraz jej poszczególnych załączników i tym samym
sposobie interpretacji całej umowy, poniżej przedstawiono zestawienie dokumentów co do ich
wagi w kolejności malejącej:
1. umowa ( dokument najważniejszy ),
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3. Karta Gwarancyjna,
4. Oferta Wykonawcy.

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
każdej Strony.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY1
Do: ………………………………………………………………………………………………………
Dotyczy Umowy: …………………………………………………………………………………
Kontrakt nr: ...........................
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy
Zamawiającemu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres
Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy], stanowiącej
zabezpieczenie wykonania wymienione w §10 Umowy, niezwłocznie i bezspornie, po otrzymaniu
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków
Umowy, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a
Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupełnieniu lub modyfikacji.
Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od
podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna:
–

–

w wysokości 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie, do daty podpisania pozytywnego i
bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, lecz nie dłużej niż do dnia
………………………………..;
w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do upływu okresu gwarancji lecz nie dłużej
niż do dnia ……………………….

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie w
następujący sposób i w poniższych terminach:
– 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania pozytywnego i
bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego,
– 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Sporządzono w:_________________________, dnia ________________.
Nazwisko i imię: _______________
W imieniu ___________________
Podpis: ____________________
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

1

Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ” należy
usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”
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Załącznik nr 6 – wzór Karty Gwarancyjnej

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ
Na zadanie pn. „Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem
wodociągu Dn315 w Oławie”.
GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą zadania pn. „Wykonanie przewiertu
pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie”.
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Oławie ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, zwane dalej Zamawiającym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania pn. „Wykonanie przewiertu pod
torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie”.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały
przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa
w § 2 ust. 2.
3. Termin gwarancji jakości wynosi …….. miesięcy (termin z oferty Wykonawcy) od daty podpisania przez
strony bezusterkowego protokołu odbioru robót.
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę
fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.
§2
Obowiązki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający uprawniony
jest do:
a)

żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca
w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej
rzeczy na nową, wolną od wad;

b)

wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c)

żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak
i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia
wad;

d)

żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia za
roboty brutto, określonego w § 3 ust. 1 i 3 umowy za każdy dzień zwłoki;

e)

żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na
wolną od wad w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia za roboty brutto, określonego
w § 3 ust. 1 i 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego
na usunięcie wad;

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu DN315 w Oławie

46

żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e).

f)

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany
do:
a)

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym
usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;

b)

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od
wad;

c)

zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

d)

zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

e)

zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e);

f)

zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.
§3
Wezwanie do usunięcia wady
1. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni
od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do
usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwykłym, o którym mowa w § 4 ust. 1, lub
b) awaryjnym, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§4
Tryby usuwania wad
1.

Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż
7 dni od daty otrzymania wezwania (tryb zwykły).

2.

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości
przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki
(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 3) Gwarant
zobowiązany jest:
a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 3,
b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 (tryb awaryjny).

3.

W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.

4.

Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony
Protokołu odbioru prac z usuwania wad.
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§5
Komunikacja
1.

Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.

Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za
prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie
potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego
telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

4.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:
[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30; 55-200 Oława
tel. 71 303 95 21, fax. 71 303 95 33
e-mail biuro@zwik.olawa.pl

6.

O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.

7.

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
§6
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (odpowiednio Dz. U. z 2014 r., poz. 121 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zmianami1058).

2.

Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są umowa oraz inne dokumenty będące
integralną częścią umowy, wymienione w § 16 ust. 4 umowy, w zakresie, w jakim określają
one przedmiot umowy oraz wartość umowy ( łącznie z podatkiem od towarów i usług).

3.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

4.

Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po
jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu DN315 w Oławie

GWARANT:

48

Załącznik nr 7 - wzór wykazu robót budowlanych wykonanych
przez Wykonawcę
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

JRP/02/P/2015

Zadanie pn.: „Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu
Dn315 w Oławie”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
2. WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

L.p.

Nazwa
kontraktu

Przedmiot
zamówienia
(rodzaj
wykonywanych
prac)

Data wykonania
(zakończenie)

Odbiorca
(nazwa, adres, nr
telefonu do
kontaktu)

Nazwa Wykonawcy

1.
2.
3.
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

PODPIS:

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

1)
2)
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Załącznik nr 8 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

JRP/02/P/2015

Zadanie pn.: „Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu
Dn315 w Oławie”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

l.p.

Imię i nazwisko

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, potwierdzająca
Zakres
Informacja
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
wykonywanych
o podstawie
(w szczególności należy podać datę
czynności (planowana
do dysponowania
podpisania protokołu odbioru robót lub innego
funkcja/stanowisko)
osobami
dokumentu potwierdzającego wykonanie
zadań wskazanych jako doświadczenie
zawodowe)

1)
2)
3)

Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

1)
2)

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu DN315 w Oławie

Miejscowość
i data

50

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

JRP/02/P/2015

Zadanie pn.: „Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu
Dn315 w Oławie”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
Stosownie do treści § 1 ust. 1 pkt 8 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:
oświadczam, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.

3. Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

1)
2)
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Miejscowość i
data

