SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ
W SOŚNICY, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM:

Kąty Wrocławskie, luty 2013 r.
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I.

Definicje:

1. zamówienia publiczne – umowy odpłatne zawierane między zamawiającym,
a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
2. wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. oferta częściowa – oferta przewidująca zgodnie z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wykonanie części zamówienia publicznego.
4. oferta wariantowa – oferta przewidująca zgodnie z warunkami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez
zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.
5. umowa ramowa – umowa zawarta między zamawiającym, a jednym lub większą
liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień
publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen
i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
6. najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo oferta
z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności
twórczej lub naukowej, których przedmiotu zamówienia nie można z góry opisać
w sposób jasny i wyczerpujący – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
7. roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), a także realizację obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego;
8. kierownik zamawiającego – osoba lub organ, który zgodnie zobowiązującymi
przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym
z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.
9. zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy.
10. postępowanie o udzielenie zamówienia - postępowanie wszczynane w drodze
publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert
albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy,
z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub –
w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej
umowy.
II. Zamawiający:
Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 071 3907219,
faks 071 3907219.
www.katywroclawskie.pl
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III. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa odcinka sieci
kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie” jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 i 40 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn.
ze zm.), dalej Pzp.
IV. Informacje ogólne:
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, zwana dalej SIWZ jest oznaczone znakiem ZP 271/9/2013
2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie we
wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.)
– dalej Pzp wraz z aktami wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) – dalej k.c,
4. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.
5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również
umowa o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone w języku polskim.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich
złotych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem
sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, albo do reprezentowania ich
i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie zakresu prac, których wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom.
CPV:
45.23.13.00-8
45.11.12.00-0
45.23.32.00-1
V. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina
Kąty Wrocławskie
2. Zakres prac obejmuje:
2.1 budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy: odcinek w działce dr nr 98
o średnicy DN200 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o wytrzymałości SN8
wraz z uzbrojeniem,
2.2 budowę odcinka do dz. nr 100/2 o średnicy DN160 z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC o wytrzymałości SN8 wraz z uzbrojeniem,
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2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

właściwe oznakowanie robót
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od
właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności);
naprawienie uszkodzeń nawierzchni drogi spowodowanych sprzętem prowadzonych
w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie
wykonywanej sieci kanalizacyjnej budowlanym lub składowaniem materiałów
budowlanych podczas prowadzenia robót poprzez oczyszczenie istniejącej
nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw drogi i zagęszczeniem;
obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
wykonanej kanalizacyjnej;
ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót
pod nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem
uszkodzonego drenażu po zakończeniu robót;
sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
wykonanie niezbędnych badań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru robót;

UWAGA:
Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych,
przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.
Ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót pod
nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem uszkodzonego
drenażu po zakończeniu robót.
Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem
umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w
dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych,
porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty
ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób,
badań i odbiorów.
Roboty powinny być prowadzone w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom
dojścia do posesji oraz podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej
Opis techniczny budowy sieci kanalizacyjnej zawiera większy zakres robót niż zakres
robót określony w przetargu.
Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny
robót.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie
do 30 czerwca 2013 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy szczególne nakładają obowiązek ich posiadania.
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Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem
że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą
starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie zewnętrznej
sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem
i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje kierownikiem budowy z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby
samorządu zawodowego posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów),
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania
ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez przedłożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych rozdziale VIII. Nie wykazanie spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku przesłanek do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem
wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4) ustawy Pzp, a jego
oferta podlegać będzie odrzuceniu w myśl art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy
Pzp.
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VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
wraz z ofertą.
1.

2.

3.

a)
4.

5.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 Pzp, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
– wykaz wykonanych robót:
b) wykazu osób, 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 do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ
Przy składaniu dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, Wykonawca
obowiązany jest zachować następujące wymagania co do formy:
a) Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale są składane w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, udostępniających swój potencjał na podstawie art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
c) 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.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
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 oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż
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w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert.
6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w
art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być przedłożone Zamawiającemu wraz z ofertą. Wykonawcy występujący wspólnie
obowiązani są wspólnie udokumentować spełnianie warunków udziału w postępowaniu za
pomocą dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 niniejszej SIWZ
W przypadku wykonawców występujących wspólnie każdy z wykonawców z osobna
obowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 niniejszej
SIWZ potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia.
IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują: pisemnie na adres korespondencyjny Zamawiającego, za
pomocą faksu 71/ 390-72-19 lub na adres poczty elektronicznej:
przetargi@katywroclawskie.pl
2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jadwiga Kurpiel
i Katarzyna Kak
3. Kontakt z osobami wskazanymi w pkt. 2 może następować jedynie z uwzględnieniem
postanowień pkt. 1.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednakże nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
www.bip@katywroclawskie.pl
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ.
8. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
9. 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 zamieści informację na stronie internetowej.
10. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia, które Zamawiający jest zobowiązany
opublikować na tronie internetowej będą dostępne pod adresem strony, o której mowa
w pkt. 7 w zakładce PRZETARGI lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Zamawiającego.
X. Termin związania ofertą.
1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, 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 wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.
3.
Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w niniejszej SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie
wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej w
SIWZ.
4.
Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5.
Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów albo
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu.
6.
W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poświadczoną kopię.
7.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
9.
Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak jednoznacznego zastrzeżenia będzie traktowany jako
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Pzp.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
13. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu
otwarcia ofert.
XII. Zmiana i wycofanie oferty.
1.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę.
W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej - nową
ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi
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2.

3.

4.

w niniejszej SIWZ. Ponadto koperta zawierająca modyfikację oferty powinna być
oznaczona czytelnym napisem „ZMIANA OFERTY w postępowaniu na „Budowa
odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie”. Nie otwierać przed
upływem terminu składania ofert”. Pierwotna oferta zostanie zwrócona Wykonawcy
bez otwierania, po upływie terminu składania i otwarcia ofert.
Jeżeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana ta powinna być
złożona przed upływem terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego,
w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ZMIANA CZĘŚCIOWA
oferty w postępowaniu na „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina
Kąty Wrocławskie”. Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”. Zmiana
częściowa do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
W przypadku wycofania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie
o wycofaniu jego oferty i umieścić je w zamkniętej kopercie. Dodatkowo koperta
powinna zostać oznaczona napisem „WYCOFANIE OFERTY w postępowaniu na:
„Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie”.
W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej
kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane
i zostaną zwrócone Wykonawcy po upływie terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia przez Wykonawcę oferty po upływie terminu na jej
wniesienie, Zamawiający niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę Wykonawcy.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty w ramach każdego z zadań Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami według poniższego zestawienia:

L.p.
1.

Nazwa kryterium
CENA

Kryterium wagowe
100%

2. Oferta najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana według
przedstawionego poniżej wzoru:

VXC =

CN
---------------- x 100
CX

gdzie:
 VXC – liczba punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za
kryterium „cena” przyznana ofercie badanej
 CN – najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert
 CX – cena oferty badanej
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiotową SIWZ.
2. Cena oferty winna uwzględniać całkowite koszty realizacji zamówienia, w tym podatek
od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia
będzie mieć charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 k.c. Zgodnie z art. 632 §1
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
w zakresie opisanym w SIWZ i załącznikach.
Konsekwencje niewłaściwego oszacowania ceny obciążają Wykonawcę.
Jeżeli w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zostanie złożona oferta,
której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
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.
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Cena oferty powinna zostać podana do dwóch miejsc po przecinku.

XV. Informacje na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi
jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce 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,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
d) terminie określonym, zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 Pzp,
b) nie krótszym niż 10 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę o udzielenie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej
oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród
pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
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5. Za uchylanie się od obowiązku zawarcia umowy Zamawiający będzie traktował
każdorazowo niestawienie się na wezwanie Zamawiającego uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego
w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu.
XVII. Zasady dotyczące zmiany umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia
publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą
w przedmiotowym postępowaniu.
2. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem
oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność
zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1
Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
3. Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno
Wykonawca jak i Zamawiający.
4. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie
pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego
wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem.
5. Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące
m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób
uprawnionych do reprezentacji, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1
ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:
7.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
7.1.1 wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów,
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego
uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie
mownym,
7.1.2 wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania
robót,
7.1.3 konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem
reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w
obrębie prowadzonych robót;
7.1.4 skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;
7.1.5 W przypadkach określonych w pkt. 7.1.1 ÷ 7.1.3, termin realizacji może ulec
przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
7.2. Zmiany kierownika budowy/robót:
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7.2.1 na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich
obowiązków wynikających z Umowy.
7.2.2 na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/
robót,
b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków
wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik
budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego
specjalisty.
7.3 Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie:
7.3.1 w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian
do projektu ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu,
7.3.2 w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;
7.3.3 w przypadku siły wyższej;
7.3.4 w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;
7.3.5 zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w
dokumentacji projektowej;
7.3.6 zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia
wynika ze zmian organizacyjnych.
7.3.7 zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany
przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.
7.3.8 zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których
konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
7.3.9 zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę,
Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy
Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania
robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawcę.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów
podpisanych przez strony pod rygorem nieważności
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. Informacje o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach Działu VI Pzp
„Środki ochrony prawnej”.
XX. Termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i
Gminy W Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie
w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2013 r. do godz. 09:30
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2. Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek – Ratusz 1
55 – 080 Kąty Wrocławskie

Oferta w postępowaniu na:
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie
Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 22.02.2013 r. o godz. 10:00
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający
niezwłocznie Zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2013 r. w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Miasta i Gminy W Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty
Wrocławskie, sala nr 2 o godzinie 10:00
7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert,
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia ofert.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Wzór wykazu zrealizowanych zamówień;
Załącznik nr 5- Wzór wykazu osób
Załącznik nr 6- Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
.........................................
(miejscowość i data)
.............................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŚNICY,

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE”
Dane Wykonawcy:
nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
adres Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
tel. ...................................................... fax......................................................................................
e-mail..............................................................................................................................................
REGON...................................... NIP..........................................................................................
Osoba do kontaktu :......................................................................................................................

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie”
Oferujemy całkowitą realizację zamówienia za cenę brutto: .............................................. zł
(słownie: .... ......................... ..................... ..............................................................................................
.......................................................................... zł)
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jednocześnie oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ tj. nie później
niż do dnia 30 czerwca 2013 r.
zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ
i wzorze umowy;
akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy.
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert określonego w SIWZ ,
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiającego.
oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
zgodnego z opisem zawartym w SIWZ;
oświadczamy, iż zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć
podwykonawcom realizację następującego zakresu prac1:………………………………….
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

……………………………………………
data, podpis Wykonawcy

Następujące strony oferty …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu
przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 – tekst jedn. ze zm.).

1

Niepotrzebne wykreślić.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie
oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o przedmiotowe zamówienie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.), dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom(a)

.......................................
(miejsce, data)
........................................................
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu
niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom(a)

.......................................
(miejsce, data)
........................................................
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p.

Odbiorca

Rodzaj
(w tym długość sieci)

Wartość

Data i miejsce
wykonania

1.

2.

3.

…………………………………………
Data, podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Wykaz osób

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYH ZAMÓWIENIE

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA
BUDOWY

RODZAJ I NR UPRAWNIEŃ

…………………………………………
Data, podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Wzór umowy

UMOWA Nr ZP 272/.../2013

Na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty
Wrocławskie”, zawarta w dniu .................2013 r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą
Kąty Wrocławskie zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

- Antoni Kopeć
- Małgorzaty Wujciów

z jednej strony, a: .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
działającym na podstawie .................................................... REGON: ......................................,
NIP: ..................................., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :
……………………………….......................................................... zwanym dalej Wykonawcą
Uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejszą umową na podstawie rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego z dnia ............
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa
odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie” zgodnie
z dokumentacją projektową.
Przedmiot umowy obejmuje:
a) budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy: odcinek w działce dr nr 98 o średnicy
DN200 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o wytrzymałości SN8 wraz
z uzbrojeniem,
b) budowę odcinka do dz. nr 100/2 o średnicy DN160 z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC o wytrzymałości SN8 wraz z uzbrojeniem,
c) właściwe oznakowanie robót
d) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od
właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności);
e) naprawienie uszkodzeń nawierzchni drogi spowodowanych sprzętem prowadzonych w
pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanej
sieci kanalizacyjnej budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas
prowadzenia robót poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi wraz z
uzupełnieniem istniejących warstw drogi i zagęszczeniem;
f) obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
wykonanej kanalizacyjnej;
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g) ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót
pod nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem
uszkodzonego drenażu po zakończeniu robót;
h) sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
i) wykonanie niezbędnych badań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru robót;
2. Roboty określone w § 1 ust. 1, powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją
techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych,
przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.
3. Integralną częścią umowy jest:
- wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom (załącznik nr 1);*
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem
budowlanym.
2. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy podczas
wykonywania robót.
4*. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona siłami własnymi.
4*. Wykonawca oświadcza, iż część zakresu przedmiotu umowy powierzy Podwykonawcy.
Szczegółowy zakres prac realizowanych przez podwykonawców określa załącznik nr 1 do
umowy.
a) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie części robót wykonywanych przez
Podwykonawcę.
b) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
c) Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust 4 lit. a) i b) stosuje się
odpowiednio.
d) Umowy, o których mowa w ust.4 lit. b) i c) powinny być zawarte w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
e) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.
f) W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego Podwykonawcy, zmiany
warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku
nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez
Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust.4 lit. b), Zamawiający jest zwolniony z
odpowiedzialności, o której mowa w ust.4 lit. e).
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g) W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcę, kserokopię
dowodu zapłaty faktury przez Wykonawcę oraz pisemne oświadczenie
Podwykonawcy o przyjęciu należności z tytułu wykonanych robót budowlanych.
h) W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.4 lit. g),
Zamawiający wstrzyma płatność należności Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentów.
i) Ustalenia ust.4 lit. g) oraz h) stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców z
kolejnymi Podwykonawcami.
j) Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania przedmiotu
umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez
Zamawiającego z powodów określonych w ust.4 lit. f), h) oraz i).
k) Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego
Paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w
celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń
niniejszego Paragrafu, aż do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy włącznie.
*Zapis projektowy zostanie zredagowany na podstawie zapisów zawartych w złożonej ofercie.
§3
Ustala się termin wykonania robót
rozpoczęcia - w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
zakończenia - do dnia 30.06.2013 r.
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Przekazanie placu budowy w terminie 14 dni po podpisaniu umowy;
Z dniem przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą zobowiązania wobec
osób trzecich związane z ewentualną wypłatą odszkodowań za straty i uszkodzenia
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy
b) Przekazanie dziennika budowy
c) Przekazanie kompletu dokumentacji budowlano-wykonawczej.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Zabezpieczenie placu budowy;
b) Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego;
c) Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
d) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR);
e) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową
z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiOR;
f) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR;
g) Realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy;
h) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie
określonym postanowieniami STWiOR;
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1.

i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)

q)

r)

1.

2.

3.
4.

Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;
Utrzymanie stałego dojścia do wszystkich posesji w obrębie realizowanego zadania
oraz dojazdu do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
Wykonywanie, na własny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych,
ogólnodostępnych drogach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy;
Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w
zakresie określonym w STWiOR;
Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;
Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy;
Zapewnienia obsługi geodezyjnej (w tym także wznowienie i odtworzenie punktów
osnowy geodezyjnej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich
robót oraz wznowieniem, uzupełnieniem i stabilizacją granicy pasa drogowego;
Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie siedziby, nazwy , konta bankowego , nr NIP, REGON i telefonu.

§5
Strony ustalają za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia określony w § 1
wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości brutto …………………zł (słownie
złotych: ……………………….…………………….………..);
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wykonania robót wynikających z
dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty
wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania
budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań
powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i
odbiorów.
Gmina Kąty Wrocławskie jest podatnikiem podatku od towarów usług i jest uprawniona
do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP 913-00-05-147.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane.

§6
Ustala się następujący sposób rozliczania i zapłaty za wykonane prace:
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1.
2.

3.
4.

1
2

3
4

5

Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową. Zapłata faktury końcowej nastąpi po
dokonaniu czynności określonych w § 9.
Zapłata należności nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.
Faktura, którą Wykonawca wystawi do zapłaty Zamawiającemu płatna będzie z konta
w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.
§7
Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy;
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
w umowie
Strony rozszerzają okres rękojmi na czas gwarancji, tj. 36 miesięcy.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi; Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego
odbioru końcowego przedmiotu umowy;
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
§8

Strony ustalają następujące zasady odbioru:
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót
wykonanych w realizacji przedmiotu umowy, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy.
3. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod
względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę
dopuszczenia do użytkowania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej
4. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru
a zakończą w ciągu 21 dni.
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
a) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie
z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren
budowy - 3 egz.;
b) atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały – 3 kpl.;
c) dokumenty odbiorowe określone w STWiOR oraz w warunkach technicznych i
uzgodnieniach dokumentacji projektowej;
d) protokoły odbioru niezbędne przy realizacji tego typu robót: szczelności sieci, odbioru
podłoża, odbioru podsypki i obsypki sieci, zagęszczenia gruntu, odbioru robót
zanikających, raport z kamerowania zawierający opis odcinka, jego prezentacje
graficzną, zdjęcie, wykresy spadków - 3 kpl.;
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6.

7.
8.

e) oryginał wraz z kopią dziennika budowy;
f) dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub
zmianami, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji – 3 kpl.;
g) inwentaryzację powykonawczą, oświadczenie geodety o zgodności wykonania
z dokumentacją – 3 kpl.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad, Zamawiający
może:
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego;
c) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić do odbioru ponownie. W tym
przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia
Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru;
d) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.
Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin ich
usunięcia.

§9
Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego – ……………………………..
Wykonawca ustanawia kierownika budowy - …..................................
§ 10
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych przez zapłatę kary umownej:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od
umownego terminu zakończenia robót określonego w § 3 umowy;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i
gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad;
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar
z przysługującego wynagrodzenia.
3. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
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§11
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
a) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie
wysokich kosztów,
b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie
zamówienia podstawowego w terminie umownym,
b) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót,
c) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów
przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie
prowadzonych robót;
d) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;
e) W przypadkach określonych w pkt. a) ÷ c), termin realizacji może ulec przedłużeniu,
nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2. Zmiany kierownika budowy/robót:
a) na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków
wynikających z Umowy.
b) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,
b. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z
umowy,
c. jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać
wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.
3. Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie:
a) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu
ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu,
b) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;
c) w przypadku siły wyższej;
d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;
e) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w
dokumentacji projektowej;
f) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia
wynika ze zmian organizacyjnych.
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g) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów
powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia;
h) zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia niniejszej umowy.
i) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę,
Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy
Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót
określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawcę.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów
podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
§13
Sprawy sporne, których nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać będzie
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1
do umowy ZP 272/ /2013
z dnia ..............2013r.

WYKAZ PRAC REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
PODWYKONAWCÓW

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………...
Nr telefonu ……………………………….

Lp.

Nr fax-u …………………………

ZAKRES PRAC PODZLECONYCH ( z ewentualnym podziałem na branże)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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