TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

TE.341.2.2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
robót budowlanych pod nazwą:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic
działek w ul. Góral we Włoszczowie”.
ZAMAWIAJĄCY:
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55 , 29-100 Włoszczowa
tel./fax 041 39 43 680
e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl;
strona internetowa Zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl
Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
Włoszczowa, dnia 18.03.2019 r.
ZATWIERDZAM:
Paweł Strączyński
Prezes Zarządu

1

TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

Spis treści:
1. Nazwa i adres Zamawiającego. ............................................................................................................. 3
2. Tryb udzielenia zamówienia. ................................................................................................................ 3
3. Opis przedmiotu zamówienia................................................................................................................ 4
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: ...................... 9
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. .............................................................. 9
5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień ................................................................................ 9
6. Informacja o ofercie wariantowej, aukcji elektronicznej oraz umowie ramowej. ................................ 9
7. Termin wykonania zamówienia: ........................................................................................................... 9
8. Wymagany termin okresu rękojmi na roboty budowlane…………………………………………….9
9. Informacja dla Wykonawców o ograniczeniach w ubieganiu się o zamówienie. .................................... 9
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne....................................................... 9
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
9
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 5 . .......................................................................................................................................... 10
12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. ...................................................................................... 13
13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami .......................................................................................................................................... 16
14. Wymagania dotyczące wadium .......................................................................................................... 17
15. Termin związania ofertą...................................................................................................................... 19
16. Opis sposobu przygotowania ofert ...................................................................................................... 19
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ................................................................................... 23
18. Opis sposobu obliczania ceny ............................................................................................................. 25
19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 1-6 ustawy p.z.p.) ................ 26
20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ....................................................................... 28
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.............................................. 30
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy..................................................................................... 31
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia................................................................................................................................ 32
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego ................................................ 33
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych ................ 33
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot ...... 34
27. Informacja o podwykonawcach. ......................................................................................................... 34
28. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ................................................................... 34
29. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ........................................... 34
30. Postanowienia końcowe ...................................................................................................................... 35
31. Klauzula informacyjna ........................................................................................................................ 35
32. ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................................................... 35

2

TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55
tel. 41 39 43 680, fax. 41 39 43 680
www.wzwik-wloszczowa.pl, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia.
(art. 10 ust. 1 i art. 39-46, art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.)

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – zwanej dalej „ustawą
p.z.p.”.
Postepowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Ogłoszenie zostało opublikowane:
− w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl w dniu 18.03.2019 r.,
Numer ogłoszenia nr 526301-N-2019,
− na stronie Zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl,
− ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
2.1

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego.

(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy p.z.p.)

Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986);
2)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126)
i Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16
października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1993);
3)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., Poz.
1202 );
4)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2477);
5)
Rozporządzenie; Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479);
6)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 419);
7)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369);
8)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 ze zm.);
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9)
10)

11)

12)

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 08 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 266)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót
wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio
związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia określa
wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej.
Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia
dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do
pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do
realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
3.

Opis przedmiotu zamówienia.
(art. 29-31, art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.)

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1:
„Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek
w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.
Kod zamówienia według CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45200000-9 Roboty budowlane w w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu
3.1. Podstawowy zakres rzeczowy robót:
3.1.1 Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek
w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.
1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:
- odcinek sieci wodociągowej PE 100 PN 10 SDR 17 Ø 160 mm – (od istniejącego węzła W do
hydrantu p.poż Hp2 wg. planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu) o długości
L=100,60 m
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- hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego wyposażony w automatyczne
odwodnienie i zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem z zasuwą Ø 80
mm – Hp1, Hp2 (2 kpl.)
- przyłącza wodociągowe (część kwalifikowana, do granic działek) – wg. schematów
montażowych 4-8:
• z rur PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 40mm o łącznej długości L=2,0 m;
• włączenia przyłączy do sieci za pomocą nawiertek NWZ/PE Ø 110/50 – 5 szt.
Wykonanie robót budowlanych obejmuje:
− tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,
− uzyskanie wymaganych decyzji na zajęcie pasa drogowego
drogi wojewódzkiej
wraz z tymczasowym projektem
organizacji ruchu w celu prowadzenia robót
wraz z uiszczeniem naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót
(bez opłat za umieszczenie rurociągów wodociągu w pasach drogowych, które to opłaty wnosi
Zamawiający),
− roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją,
− rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje,
− umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką,
− podsypka i obsypka piaskiem rurociągów,
− dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu,
sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz
elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,
− zasypywanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika
zagęszczenia,
− zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,
− próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
− badanie wody o przydatności do spożycia przez ludzi,
− dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed
realizacji inwestycji),
− koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
− wycinka drzew zaznaczonych na planie sytuacyjnym zagospodarowania – 3 szt.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa:
a)
Projekt budowlano – wykonawczy:
- „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie –
część I”
- „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie –
część II - odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+571 do 66+688”
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) Przedmiar robót.
3.1.2 Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do
granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.
1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:
- sieć wodociągowa PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 Ø 125/11,4 mm o długości łącznej L=227,0
m (przewiert sterowany 225,0 m, wykop otwarty 2,0 m),
5
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•
•
•

- hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego wyposażony w automatyczne
odwodnienie i zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem z zasuwą Ø 80
mm – Hp1, Hp2, Hpt (3 kpl.),
- węzeł wyłączeniowy,
- przyłącza wodociągowe – 5 szt. a, b, c, d, e, (część kwalifikowana, do granic działek):
z rur PE HD 100 SDR 11 PN 16 Ø 40/3,7 mm o łącznej długości L=5,0 m;
włączenia przyłączy do sieci za pomocą opasek samonawiercajacych fi 125/32 – 5 szt.
zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 32-5 szt.,
- rura osłonowa stalowa DN 100 – 3 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 200/5,9 mm, typ ciężki, lite– 66,0 m,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 160/4,7 mm, typ ciężki, lite – 2,0 m,
- studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej z elementów żelbetowych prefabrykowanych Ø 1200
mm z włazem żeliwnym Ø 600 mm typ ciężki, luźny S1, S2 - 2 kpl.

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Wykonanie robót budowlanych obejmuje:
tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,
wykonanie projektu zabezpieczenia robót
roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją,
rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, dróg
utwardzonych tłuczniem kamiennym (20 cm warstwa dolna tłucznia kamiennego po
zagęszczeniu, 10 cm warstwa górna tłucznia kamiennego po zagęszczeniu), dróg o nawierzchni
asfaltowej (20 cm warstwa dolna kruszywa kamiennego po zagęszczeniu, 10 cm warstwa górna
kruszywa kamiennego po zagęszczeniu, 5 cm warstwy ścieralnej z mieszanki mineralnobitumicznej)-w miejscach wykopu otwartego,
przewiert sterowany sieci wodociągowej,
umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką,
podsypka i obsypka piaskiem rurociągów w miejscach wykopu otwartego,
dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu,
sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz
elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,
zasypywanie wykopów otwartych warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego
współczynnika zagęszczenia,
zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,
próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
próba szczelności ułożonego kanału i studzienek sieci kanalizacji sanitarnej,
kamerowanie telewizyjne kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z określeniem
spadków, odległości między studzienkami, z wydrukiem i płytą DVD,
badanie wody o przydatności do spożycia przez ludzi,
dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed
realizacji inwestycji),
koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa:
a)Projekt budowlano – wykonawczy:
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
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c) Przedmiar robót.
3.1.3.Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami muszą być fabrycznie nowe i spełniać aktualne
wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie
wymagane prawem atesty, dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty.
3.1.4.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania robót, kierownictwo robót
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
3.1.5.Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych
robót.
3.1.6.Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na terenie budowy materiały do czasu
ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub
parametrów oraz udostępni do kontroli przed każdym wbudowaniem przez pracowników
Zamawiającego.
3.1.7. Wybrany wykonawca otrzyma od zamawiającego po podpisaniu umowy następujące
dokumenty: 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, w zakresie potrzebnym do
realizacji niniejszego zamówienia.
Jeżeli w dokumentacji lub w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się symbole i oznaczenia
materiałów lub urządzeń, które mogą wskazywać na producenta, a nie dopisano wyrażenia „lub
równoważne” należy to traktować, że Zamawiający dopuszcza w tym przypadku także
urządzenia lub materiały innych producentów pod warunkiem, że odpowiadają one wymaganym
parametrom technicznym i jakościowym.
Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia
gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów
technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , a ponadto muszą to być
materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.1.8. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z dokumentacją projektową
w tym STWiOR oraz terenem robót, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne
w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
3.1.9. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu
dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu
robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
W związku z tym, zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca
budowy i jego otoczenia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania
przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej.
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3.1.10. Jeśli, w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót wskazuje się
dla niektórych materiałów , wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to
wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe, pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają
minimalne parametry techniczne i jakościowe
wyrobów, urządzeń oraz materiałów
wymaganych przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów , wyrobów i urządzeń, niż wskazane
w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje
stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w
dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać jakie materiały, wyroby lub urządzenia
zastosuje. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu
zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania.
Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy na etapie zatwierdzania wniosków
materiałowych przez Zamawiającego
3.1.11. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że
dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych
wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi
o tym fakcie zamawiającego i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i Projektanta.
W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego
przypadku i po uzyskaniu stanowiska Projektanta oraz Zamawiającego, Zamawiający będzie
uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia
Wykonawcy, w taki sposób, aby
zrealizowany był cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .
3.1.12. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych
uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań będzie
spoczywać na projektancie (w ramach nadzoru autorskiego).
3.1.13. Dokonując modyfikacji sposób świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:
a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową,
a których wykonanie stało się zbędne.
W przypadku, gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji sposobu świadczenia jw. strony
dokonają zmiany umowy w formie aneksu.

•

3.1.14. Podstawy formalno-prawne wykonania.
Roboty objęte zamówieniem realizowane są na podstawie:
Część 1:
– ostateczna decyzja Nr 17/2018 z dnia 21.02.2018 r. znak: IR.II.7840.1.7.2018 o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci
wodociągowej z przyłączami do granic posesji w zakresie budowy sieci wodociągowej w pasie
drogowym drogi wojewódzkiej nr 786 od km 66+571 do 66+688 na działkach o nr ewid.
2865/2, 2866/2, 2867/5, nr obrębu 0004 oraz o nr 3761/1, nr obrębu 0007, jedn. ewid. 261306_4
Włoszczowa – miasto.
– ostateczna decyzja Nr 323/2017 z dnia 21.12.2017 r. znak: AB.6740.1.323.2017.IV
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę
sieci wodociągowej Ø 160 – część I na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. 2864/13,
2864/29, 2864/26, 2864/22, 2864/23 obręb 0004 Włoszczowa, gm. Włoszczowa.
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•

Część 2:
- ostateczna decyzja Nr 1.199/2018 znak AB.6740.1.199.2018.IV z dnia 18.07.2018 r.
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we
Włoszczowie, na terenie obejmującym nieruchomość 741/3 obręb 0003 Włoszczowa, jednostka
ew. Włoszczowa - miasto.

4.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

5.

Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt.6 w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówień.

6.

Informacja o ofercie wariantowej, aukcji elektronicznej oraz umowie ramowej.
a)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
b)
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
c)
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji robót budowlanych:
- dla Części 1 – do 31.07.2019 r., - dla Części 2 – do 28.06.2019 r.

8.

9.

Wymagany termin okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych
objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane - minimum
36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.
W ramach rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na
własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii ,wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty
praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Okres rękojmi za wady
jest równy okresowi gwarancji jakości. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy istniejące
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz powstałe po odbiorze.
Informacja dla Wykonawców o ograniczeniach w ubieganiu się o zamówienie.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
10.1. Oferta zostanie uznana za spełniająca warunki, jeśli będzie:
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia
ze wszystkimi wymogami niniejszej SWIZ,
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
10.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą
oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.1.d) SIWZ, a wskazany Wykonawca na żądanie
10.
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Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w
zakresie:
a) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
b) braku podstaw wykluczenia
c) potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych
10.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.2 należy złożyć na wzorach załączonych do SIWZ,
załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postepowania oraz załącznik nr
3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu,.
10.4. Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną
udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie realizacji.
11.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 5 .
(art. 22, art. 24 ust. 1 i 2 , art. 36 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy p.z.p.)

11.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
1.

nie podlegają wykluczeniu;

2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie
z założeniami w pkt. 10.2. SIWZ - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
- dla Części 1:

a.
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
b.
posiadania
ubezpieczenia
Wykonawcy
od
odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
- dla Części 2:

a.
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej
70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
b.
posiadania
ubezpieczenia
Wykonawcy
od
odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 2, 2) SIWZ spełnia
przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
a. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
- dla Części 1:
min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci
wodociągowej o długości min. 50 m potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z
wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ.
- dla Części 2:
min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą:
na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej/sieci kanalizacji tłocznej
o długości minimum 100 m, wykonane metodą przewiertu sterowanego
oraz
na
budowie/przebudowie/rozbudowie
sieci
kanalizacji
sanitarnej/deszczowej
grawitacyjnej o długości minimum 30 m, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie
z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ.
Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany
został ukończony w taki sposób , że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami , dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru
Końcowego lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia,
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że warunek określony w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 3 lit. a. SIWZ spełnia przynajmniej jeden
z wykonawców na podstawie co najmniej jednego zamówienia (umowy) albo w ramach
oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów), albo spełniają łącznie wszyscy wykonawcy
w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów).
Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi
wykazać, że warunek określony w pkt.11 ppkt 11.1. ust. 3 lit. a tiret pierwsze SIWZ spełnia na
podstawie przynajmniej jednego zamówienia (umowy) .
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
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1) W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania zamówienia dla
•

Części 1 lub/oraz dla Części 2:

osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego Wykonawca przedkłada informację zgodnie ze wzorem, załącznik
nr 7 do SWIZ.
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 3 lit. b. SIWZ spełnia
przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu
zawodowego.

1)

2)

1.

2.

11.2 Poza podstawowymi wykluczeniami, określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.,
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8
ustawy p.z.p:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 pzp, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
11.3 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać
się z dokumentami;
w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu
Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił
te dokumenty;
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3. w odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy pzp podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza
„samooczyszczanie” tzw. self-cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia
Wykonawcy z postępowania – istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę
dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że:
1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki
techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom
lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody
wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy p.z.p. do przedłożenia
wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
(art. 25, art. 25a, art. 26, art. 36 ust. 1 pkt 6)

Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający w niniejszym postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
12.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu - wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3
do niniejszej SIWZ.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1. d) oraz na wezwanie Zamawiającego
dokumenty, o których mowa w pkt. 12.3 ppkt. 5), 6) , 7) i 8) SIWZ w odniesieniu do tych
podmiotów.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 12.1. d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1. d)
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu – wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3
do niniejszej SIWZ,
12.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi
załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ,
1.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
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TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wykonawca wraz ze złożeniem
oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z wykonawców.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
2.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12.3 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. dostarczenia na wezwanie:
1) Wykaz wykonywanych robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, wartości,
przedmiotu, dat wykonania, miejsca i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowody o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nich
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór przedmiotowego
oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
co najmniej: dla Części 1: 20 000,00 zł, dla Części 2: 70 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
4) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, dla Części 1: tj. na kwotę nie mniejszą niż
20 000,00 zł ; dla Części 2: tj. na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł,
5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;
6) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
14
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wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu ;
7) Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
8) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności.
12.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do
ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ;
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo zawarł porozumienie, z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu ;
c) dokumenty o których mowa powyżej w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. a) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju,
w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty wskazane nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b) , zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym
– ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych
osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.
Jeżeli wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku
obcym to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Podczas
badania
i
oceny
ofert
Zamawiający
będzie
opierał
się
na tekście przetłumaczonym.
Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 22a. ustawy p.z.p.: wykonawca może
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( Załącznik nr 10 do
SIWZ).
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1
i pkt. 8 ustawy p.z.p.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
(art. 9, art. 36 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 1-3 ustawy p.z.p.)
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
- faksem na nr: 41/ 394-36-80
- pocztą elektroniczną (e-mail): oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne
informacje za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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Oferty i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 2 i 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie
pisemnej, a przypadku kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy.
Tym samym składanie oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 2, art. 26 ust 3
i 3a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym
terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
13.2 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Aleksandra Adamus-Rak
-starszy inspektor ds. remontów i inwestycji
Aleksandra Górecka
-starszy inspektor ds. remontów i inwestycji
Telefon kontaktowy:
41/394-36-80, 735-920-945,
Faks:
41/394-36-80,
Poczta elektroniczna (e-mail): oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy
SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak
można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony
temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.
13.3 Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się
w następujących godzinach:
poniedziałek-piątek: od 700 do 1500
13.4 Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w art. 38 ust. 1 – 3 ustawy p.z.p. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
13.5 Wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ należy kierować na adres
Zamawiającego:
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa,
ul. Sienkiewicza 43, poczta elektroniczna (e-mail): oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
14. Wymagania dotyczące wadium
(art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 45-46 ustawy p.z.p.)

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- dla Części 1:
1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
- dla Części 2:
2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił
następująco: do dnia 02.04.2019 r. do godz. 11:00.
Wniesione wadium w pieniądzu (przelewem na konto) będzie skuteczne, jeżeli
w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert i określony został w pkt. 17 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez
wykonawcę oferty.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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. 2018 r. poz. 110 t.j.)

•
•

Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium:
Nazwa zamawiającego: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres zamawiającego: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,
PKO BP SA 0/Włoszczowa
Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631
z adnotacją:
Wadium - Przetarg nieograniczony

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa
Część 1/ Część 2*
*- niepotrzebne skreślić

W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy
załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku
składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej
(tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem
terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. we Włoszczowskim
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 43.
Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Uwaga!:
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu
02.04.2019 r. do godz. 11:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest
z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek
tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia
02.04.2019 r. do godz. 11:00.
W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie
wniesione.
Zwrot wadium:
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych
18

TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
Ponowne wniesienie wadium:
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku
i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p.

1)
2)
3)
4)

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy;
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

15. Termin związania ofertą
(art. 36 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy p.z.p.)

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert, został wskazany przez Zamawiającego w pkt. 17 ppkt 17.1. SIWZ.
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 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
16. Opis sposobu przygotowania ofert
(art. 36 ust. 1 pkt 10, 36a ust. 1, art. 36b ust. 1, art. 8 ust. 3, art. 82 ustawy p.z.p.)

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).
Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty, mają być złożone w języku polskim,
w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu,
tj. na maszynie, komputerze lub ręcznie - pismem czytelnym.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust. 3 ustawy p.z.p.), gdyż w przeciwnym
wypadku, oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.).
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest
dostarczyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, wg kolejności:

I

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
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1. 1

2. 2

3. 3

4. 4
5. 5

6. 6

7. 7
II

1. 1

2. 2

3. 3
4. 4
III

1. 1

2. 2

Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY” („formularz”).
Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona
przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie
dane z analizy, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do
przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie
może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Do wynagrodzenia ryczałtowego
ma zastosowanie art. 632 KC.
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie o podwykonawcach.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo
reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y)
reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są)
wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów załącznik nr 10 do SIWZ.
Dowód wniesienia wadium
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW PODMIOTOWYCH – SKŁADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, tj.
na kwotę nie mniejszą niż: dla Części 1 – 20 000,00 zł, dla Części 2 – 70 000,00 zł, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż:
dla Części 1 - 20 000,00 zł, dla Części 2 - 70 000,00 zł,
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
- Wzór
przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykaz wykonywanych robót, zgodnie z pkt. 11.1. pkt 2. 3) a. SIWZ - Wzór
przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA NA PODST. ART. 24 USTAWY– SKŁADANE NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy p.z.p.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
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3. 3

4. 4

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez
osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to
osoby reprezentują wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź
w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii
– przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa musza być poświadczone za zgodność z
oryginałem notarialnie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna,
konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy
p.z.p.).

•
•
•

W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania wykonawcy
w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy
załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres.
Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:
wskazywać pełnomocnika,
być podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie
konsorcjum),
wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
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•
•
•

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie składają jedną ofertę (na formularzu
ofertowym wykonawcy, załącznik nr 1 do SIWZ), przy czym:
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - składają oddzielnie
wszyscy wykonawcy,
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składają
wspólnie wszyscy wykonawcy.
W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich
zgodność z oryginałem następująco:
zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”;
datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu;
podpis wykonawcy i jego pieczęć.
Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji
wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez
wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki
lub zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby
podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.
Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. jeżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Ponadto zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3a ustawy p.z.p., jeżeli wykonawca
nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający nie wymaga podpisywania przez wykonawcę czystych stron złożonej przez niego
oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na złożoną przez wykonawcę ofertę
(wraz z wszelkimi załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale
spięta.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 419.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie
i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje oraz musi wykazać, iż zastrzeżone
przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez wykonawcę
informacje.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje
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stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa należy podać również
w
„FORMULARZU OFERTOWEGO
WYKONAWCY” (w pkt. 9 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” - załącznik
nr 1 do SIWZ).
Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które
Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy,
informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji jakości i rękojmi za
wady oraz warunki płatności (art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.).

Uwaga:
Zaleca się, aby wykonawca w trakcie przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej terenu, który
objęty jest przedmiotem zamówienia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność
i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie
wykonawca.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej będą ponoszone
wyłącznie przez wykonawcę.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
(art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 43 ust. 1, art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

17.1 Miejsce oraz termin składania ofert
(art. 43 ust. 1 ustawy p.z.p.)

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w budynku administracji
Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43,
29-100 Włoszczowa
Do dnia
Do godz.
11:00
02.04.2019 r.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób, aby nie
można było zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert. Zaklejona
koperta/opakowanie, w której znajduje się oferta musi być oznaczona w sposób
następujący:
*niepotrzebne skreślić

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
Oferta w postępowaniu na:
Przetarg nieograniczony TE.341.2.2019 :
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.*
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic
działek w ul. Góral we Włoszczowie”. *

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 02.04.2019 r. godz. 11:30
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Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
Koperta musi posiadać identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej: nazwę
i adres wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty po terminie niezgodnym z terminem podanym w SIWZ ponosi
wykonawca.
Oferta złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy p.z.p.) zostanie niezwłocznie zwrócona
wykonawcy.
Uwaga!:
Zewnętrzne oznaczenie zaklejonej koperty/opakowania, w której znajduje się oferta zgodnie
z wymogami określonymi przez Zamawiającego jw., zapobiegnie możliwości przypadkowego
lub przedwczesnego otwarcia oferty.
Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
17.1.1 Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie
z ppkt. 17.1.2 SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego
i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu składania ofert
będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert.
17.1.2 Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego
(art. 38 ustawy p.z.p.)

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. uwzględniając dyspozycję art. 38 ust.
4a ustawy p.z.p.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:
www.wzwik-wloszczowa.pl.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy p.z.p.,
jeżeli
w
wyniku
zmiany
treści
SIWZ
nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje wykonawców, którym
przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej: www.wzwikwloszczowa.pl.
17.1.3 Zmiana lub wycofanie ofert
(art. 84 ustawy p.z.p.)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
składając Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie lub wniosek. Zarówno zmiany
dotyczące treści składanej oferty jak i wycofanej oferty powinny być opakowane, oznaczone
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta, dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Do wniosku o wycofanie lub zmianę oferty musi być dołączony dokument uprawniający
wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia
oświadczenia lub wniosku o wycofanie oferty, Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni
informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.
Żadna złożona do Zamawiającego oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
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17.2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert
(art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02.04.2019 r. o godz. 11:30 w pokoju narad
budynku administracji Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa.
17.2.1 Jawność postępowania
(art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej „sesji” otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:
•
pełną nazwę (firmy) i adres wykonawców,
•
cenę oferty,
•
inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.
Ponadto Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego informację zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy p.z.p.: oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.
18. Opis sposobu obliczania ceny
(art. 36 ust. 1 pkt 12, art. 87, art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnianiem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz
ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis
przedmiotu zamówienia oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
(zgodnie z dyspozycją art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny)
za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w pkt. 3 SIWZ oraz
w załączonych załącznikach.
Cenę oferty netto i brutto należy wpisać w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY”
(załącznik nr 1 do SIWZ).
Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach
polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda cenę oferty brutto wpisaną słownie przez wykonawcę
w„FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena
brutto (z podatkiem VAT) wpisana w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY”
(załącznik nr 1 do SIWZ).
Zatem w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem ceny brutto cyfrowo a słownie do oceny
kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę
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w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisana
słownie.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą za wykonanie niniejszego zamówienia będą
prowadzone w złotych polskich.
Nie dopuszcza się opłat za wykonanie zamówienia w walutach obcych.
Uwaga !(I-III):
I.
Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy p.z.p. Zamawiający poprawia
w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
II. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej
poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie wykonawcy.
Nie wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłki musi być przekazane
Zamawiającemu zgodnie z dyspozycjami pkt. 13 SIWZ.
W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłkę zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.
III. Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. składając ofertę
poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku od towaru i usług VAT (pkt. 6 Formularza Ofertowego Wykonawcy
- załącznik nr 1 do SIWZ).
W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 1-6 ustawy
p.z.p.)

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu,
komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

19.1.

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie
[%]

1)

Cena oferty [C]

60 %

2)

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady [G]

40 %
Razem 100 % = 100 pkt.
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Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
19.2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Lp.

Kryterium

1)

Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
Gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały

2)

Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za
wady
Za udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na
okres:
Poniżej 36 miesięcy – oferta zostanie odrzucona
36 miesięcy – wykonawca otrzyma 0 pkt.
48 miesięcy - wykonawca otrzyma 13 pkt.
60 miesięcy - wykonawca otrzyma 26 pkt.
72 miesiące - wykonawca otrzyma 40 pkt.

•
•
•
•
•

Znaczenie Maksymalna
procentowe
ilość
[%]
punktów
jakie może
otrzymać
oferta za
dane
kryterium
60 %
60 pkt

40 %

40 pkt

Razem 100 % = 100 pkt.
Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie
w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych
okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty wykonawcy.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie nie
podlegania wykluczeniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

19.3. Kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady G
Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zamówienia
zostanie dokonana wg następującej zasady:
- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: waga 40%
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium okres
gwarancji jakości i rękojmi za wady: 40 punktów.
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Wykonawca w pkt. 4 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferuje
liczbę miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady:
Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 36 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 72 miesiące
Ocena punktowa w kryterium G - Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dokonana zostanie
na podstawie odpowiedzi zamieszczonych w załączonym do oferty formularzu.
Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 3 wpisuje oferowaną liczbę miesięcy okresu
gwarancji jakości i rękojmi za wady.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na
całość robót budowlanych, dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały budowlane
wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych
wykonanych bez zastrzeżeń. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany
okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie)
gwarancji jakości i rękojmi za wady, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
• MAKSYMALNY okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych,
dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały budowlane uwzględniony do oceny ofert
wynosi 72 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych
wykonanych bez zastrzeżeń Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72
miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy, natomiast do umowy zostanie
przyjęty okres gwarancji zadeklarowany w ofercie Wykonawcy. Wykonawca, który zaoferuje
najkorzystniejszy okres (72 miesiące) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach
kryterium gwarancji jakości i rękojmi za wady.
19.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
(Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg
poniższego wzoru:
Wzór do obliczeń:
Sp = C + G
Sp –
Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty,
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zamówienia
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
C–
ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty
G–
ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady
Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów
przyznaną w trzech kryteriach.
19.4. Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów
wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania
wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami
wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty wykonawcy.
gdzie:

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 92, art. 93 ust. 1 i art. 94 ustawy p.z.p.)
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1)

2)

3)

4)
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:
- na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze
najkorzystniejsze oferty oraz zostaną przekazane pozostałe informacje zgodnie z dyspozycją art.
92 ust. 1 ustawy p.z.p.
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na czas oznaczony w formie pisemnej
w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. z zastrzeżeniem dyspozycji
i warunków określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 ustawy p.z.p.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie
Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:
wskazać osobę(by), która będzie podpisywać umowę,
przedłożyć dokument uprawniający osobę(by) wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika
to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,
przełożyć umowę regulującą wzajemną współpracę, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Termin, na jaki zostanie zawarta umowa
wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w przypadku wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedkłada wzór gwarancji (e-mailem) celem
akceptacji bądź wniesienia uwag w jej treści.
Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż: dla Części 1: tj. na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł ; dla
Części 2 tj. na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł.
przedłożyć kosztorys ofertowy (sporządzony metodą uproszczoną wraz z wykazem), który
będzie również zawierał:
1. Zbiorcze zestawienie robocizny;
2. Zbiorcze zestawienie materiałów i urządzeń;
3. Zbiorcze zestawienie sprzętu;
4. Parametry kosztowe (R-robocizna; Kp-koszty pośrednie; Kz-koszty zakupu; Z-zysk);
5. Tabelę elementów scalonych.
Kosztorys ofertowy będzie wykorzystany przez Zamawiającego wyłącznie na cele rozliczania
wartości robót zamiennych, zaniechanych oraz uzupełniających, o ile taka konieczność
zaistnieje w toku realizacji umowy;
g) przedłożyć kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby
powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), oświadczenia o podjęciu obowiązków
h) listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty
budowlane (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu
kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą,
5)
W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która
uzyskała najwyższą liczbę punktów (jest ona najkorzystniejsza ofertą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny), z zastrzeżeniem przesłanek, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p.
6)
Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Uwaga !:
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Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą został podany w pkt. 13 SIWZ.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 147-151ustawy p.z.p.)
Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej
brutto (dla każdej części zadania odrębnie) podanej w ofercie (tzn. ceny brutto oferty
uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych pkt. 3
SIWZ).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
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.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądz, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631
PKO BP SA 0/Włoszczowa, z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.*
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”. *
*niepotrzebne skreślić

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151
ustawy p.z.p.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wysokości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o której mowa w pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres
rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148
ust. 2 ustawy.
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
(art. 36 ust. 1 pkt 16, art. 139-146 ustawy p.z.p.)

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
2.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie
mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p.
3.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa
w umowie (załącznik nr 5 do SIWZ) w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
1) Wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub
innych ustawach.
2) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.
3) Koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej.
4) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, których Strony nie mogły przewidzieć
w dacie jej zawierania a których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu
umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
5) wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
6) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie
odpowiada Wykonawca,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia,
8) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca,
9) zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod
warunkiem, że:
- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych prze Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia),
- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych
w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów
lub urządzenia oferowanego,
10) konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,
11) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy
po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
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12) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
13) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o wartość robót wykonanych,
14) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
15)
dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:
- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych
w SIWZ,
a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
– rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione
ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego
opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą
cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,
16) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:
− modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,
uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych,
− w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
(art. 36 ust. 1 pkt 17, art. 179-198g ustawy p.z.p.)

a)
b)

a)

b)

c)

d)

1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. przysługują:
wykonawcy, a także innemu podmiotowi w przypadku okoliczności, o których
mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p.,
w przypadku okoliczności wymienionych w art. 179 ust. 2 ustawy p.z.p. również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.
2) Odwołanie (dział VI, rozdział 2, art. 180 ÷ 198 ustawy p.z.p.)
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p.
czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.;
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i na zasadach określonych
w art. 180 ust. 4 ustawy p.z.p.
32

TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

e)
f)

g)

h)

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania zgodnie z dyspozycjami zwartymi w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
- nie zawiera braków formalnych;
- uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
Wpis należy wnieść na konto:
Urząd Zamówień Publicznych
NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Szczegółowe informacje o wysokości wpisu zawierają Komunikaty na temat numerów kont
i wysokości opłat opublikowane w serwisie informacyjnym Urzędu Zamówień Publicznych,
adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie
zawiera art. 179÷198 działu VI, rozdziału 2 ustawy p.z.p.
3) Skarga do sądu (dział VI, rozdział 3, art. 198a÷ 198g ustawy p.z.p.)
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu;
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego;
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub
o zmianę orzeczenia w całości lub w części;
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych;
Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga do
sądu zawiera art. 198a÷198g działu VI, rozdziału 3 ustawy p.z.p.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
(art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy p.z.p.)
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:
- faksem na nr: 41/394-36-80
- poczta elektroniczna (e-mail): oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy p.z.p. została udostępniona
na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami
ustawy zawiadomienia i informacje, dotyczące niniejszego postępowania.
Adres strony internetowej: www.wzwik-wloszczowa.pl
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
(art. 36 ust. 2 pkt 6 ustawy p.z.p.)
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Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot
(art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy p.z.p.)
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Informacja o podwykonawcach.
(art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p., art. 36 ust. 2 pkt 10 – 12)
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część
zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.
3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podmiotem, wobec którego nie zachodzą
podstawy wykluczenia lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
4) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru
umowy.
5) Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do
żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców,
którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru
umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
28. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a
(art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy p.z.p.)
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 91 ust. 2a
ustawy p.z.p.
29. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
(art. 36 ust. 2 pkt 14 ustawy p.z.p.)
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 10a ust. 2
ustawy p.z.p.
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30. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: t.j.Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 380 z późn. zm.).
31.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu przetargowym i w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
(adres: ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa);
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Dariusz Padała tel. 575-001-259,
e-mail:inspektor@cbi24.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego znak: TE.341.2.2019 pn.: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie
miasta Włoszczowa: Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek
w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”, Część 2: „Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we
Włoszczowie”.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ¹;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
32. ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 –
Wzór formularza pn.: „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”;
Nr 2 –
Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p.
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;
Nr 3 –
Nr 4 –

Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p.
dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
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Nr 5 –
Nr 6 –
Nr 7 –
Nr 8 –
Nr 9 –
Nr 10 –
Nr 11 –
Nr 12 Nr 13 –

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p.;
Wzór umowy;
Dowód wniesienia wadium;
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Wykaz wykonywanych robót budowlanych;
Zestawienie podwykonawców;
Zobowiązanie podmiotu trzeciego;
Dokumentacja projektowo-wykonawcza: część 1,część 2
Przedmiary dla: część 1, część 2
Decyzje ostateczne dla: część 1, część 2

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził:
Prezes Zarządu
Paweł Strączyński
Włoszczowa, dnia 18.03.2019 r.
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
ZAMAWIAJĄCY: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) wykonawcy(ów)

Siedziba
Wykonawcy :
Miejscowość:
Ulica:
nr domu:
Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

Adres(y)
wykonawcy(ów)

nr lokalu:

Odpowiadając na ogłoszenie w BZP Numer ogłoszenia 526301-N-2019 z dnia 18.03.2019 r. o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) pn.:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”.
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1. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz
z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap
II”.”*

zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za całkowitą cenę:
- netto: ………………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………..
podatek VAT……% - ……………….zł
- brutto: …………………………zł
słownie:………………………………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Część 2: „Budowa sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.

*
zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za całkowitą cenę:
- netto: ………………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………..
podatek VAT……% - ……………….zł
- brutto: …………………………zł
słownie:………………………………………………………………………………………
3.Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Oferuję/my* na wykonanie roboty budowlanej długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za
wady:
- dla Części 1…………… miesięcy, licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót
budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń,*
- dla Części 2: …………… miesięcy, licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót
budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.*
4.Termin wykonania zamówienia:
- Część 1 do 31.07.2019 r.
- Część 2 do 28.06.2019 r.
5. Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały
zastosowane ceny dumpingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419).
6. Informujemy, że wybór naszej oferty1

1

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
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•

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

•
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:*
..……………………………………… - ………………………….………… zł netto
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

wartość bez kwoty podatku VAT

..……………………………………… Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

……………………………… -

………………………….………… zł netto
wartość bez kwoty podatku VAT

………………………….………………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

wartość bez kwoty podatku VAT

7. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
8. Podwykonawcom powierzam wykonanie następujących części zamówienia*)
Lp.
Część zamówienia do wykonania przez
Firma podwykonawcy
podwykonawcę

(Nazwa i adres siedziby)

1.
2.
3.
*) powtórzyć tabelę w razie konieczności

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego 2 innym
wykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczenia i zobowiązania wykonawcy:
1)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ - stanowiącą dokumenty przetargowe.
Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń i w pełni ją akceptuję.
Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne
do właściwego przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia.

2)

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ i zobowiązuje się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3)

Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5) został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4)

Wadium
wnieśliśmy
w
dniu
…………………………………………o wartości dla:

………………….

w

formie

Część 1: ……………………….. zł*
Część 2: ………………………...zł,*
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
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5)

Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem robót do wykonania i pozyskałem wszelkie
konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie
będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej
poszczególnych części zadań podanej w formularzu ofertowym wykonawcy (tzn. ceny brutto
uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia – dla Części 1,dla Część 2* w formie
……………………………………….……………. przed terminem podpisania umowy.
7)
Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297
i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.) oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny
i prawny, aktualny na dzień składania ofert.
8)
Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast
poinformujemy o nich zamawiającego.
6)

9)

Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum
zarządzanego przez
.............................................................................................................................................................................*
(nazwa lidera)
Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię .............................................................................................................. .......................................
Stanowisko .................................................................................................................. .........................................
Telefon ........................................................ faks..................................................................................................
mail: ...............................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy.

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa: Część 1:
„Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”, Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.

11.Informuję, że moja /nasza* firma /przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem/małym
przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem*.
12. Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ……. do nr …….
13.Integralną część niniejszej oferty stanowią załączone do niej następujące oświadczenia
i dokumenty** wymagane przez Zamawiającego (numerowany wykaz załączników wraz
z tytułami):
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……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Miejsce i data .............................
................................
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis i pieczęć)
Uwaga:
*
niepotrzebne skreślić
** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za zgodność z
oryginałem
¹ Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2 Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa
oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron).
³ W przypadku wymagania polegającego jedynie na wskazaniu spełnienia albo niespełnienia danego wymagania proszę wskazać
TAK/NIE.
W przypadku, gdy wymaganie określono poprzez wskazanie wartości minimum, maksimum albo przedziału minimum do
maksimum proszę wskazać dokładnie oferowaną wartość.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
29-100 Włoszczowa
ul. Wiejska 55
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”.
*- niepotrzebne skreślić

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………….
………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………
……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
29-100 Włoszczowa
ul. Wiejska 55
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”.

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt.11 ppkt 11.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ….……………………………………….
..……………….……………………………………………………………………………………
..……………….…………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:
…………………..…………
……………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowalne pn.:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”*.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”*.

Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986) oświadczam, że:
• Nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) . *
• Należę, wraz z Wykonawcą, tj.: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….., który
złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) . *

* niepotrzebne skreślić
Miejsce i data .............................

Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................
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(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
właściwym upoważnieniu)

1)
2)

w dokumentach rejestrowych lub we

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Przedmiotowe oświadczenie wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie
3 dni od daty zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
- WZÓR -

UMOWA O ROBOTY
BUDOWLANE Nr …./2019
Zawarta w dniu …………… 2019 r. we Włoszczowie pomiędzy
Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie
(kod pocztowy 29-100) przy ul. Wiejska 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000490379, (NIP 6090071419, REGON 260733356)
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Pawła Strączyńskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………….…….…………………………………………………………………………………….
………….…….…………………………………………………………………………………….
………….…….…………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§1
1. W oparciu o przeprowadzony w dniu ………………… przetarg nieograniczony zgodnie
z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – zwanej dalej „p.z.p.” Zamawiający powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”*.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”*.

Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu …....2019 r.
2.Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy
i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.
b)Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się
będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.
3.Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót oraz zakres obowiązków Wykonawcy określa
niniejsza umowa i stanowiące jej integralną część:
a)
SIWZ,
b)
Projekt budowlano – wykonawczy:
- dla części 1: „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie –
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część I” i „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+571 do 66+688 – część II, *
- dla części 2: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic
działek w ul. Góral we Włoszczowie” *,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla Części 1, dla Części 2*
d) Oferta przetargowa dla Części 1, dla Części 2,*
e) Przedmiary robót dla Części 1, dla Części 2.*
§2
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie w terminach zgodnych
z ofertą.
2. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy znajduje się po stronie
Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień w tym zakresie zawartych w SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
4. Jakość urządzeń, materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Ciężar wykonania tej
zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów
jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie przed
wbudowaniem. Zamówienie materiałów, urządzeń, instalacji jest możliwe po akceptacji
pisemnej Zamawiającego – na podstawie wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę.
5. Wykonawca podejmuje się ciągłego kierowania budową i stałego nadzoru nad przygotowaniem
i realizacją przedmiotu umowy wraz z jej obsługą geodezyjną oraz ponosi całkowitą
odpowiedzialność za jej wykonanie. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
którego koszt przygotowania i eksploatacji obciąża Wykonawcę.
6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót,
infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją uzbrojenia podziemnego
i ich lokalizacją na planach oraz, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane,
mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.
7. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po terminie
zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do
żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
8.
W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia,
że dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów
i urządzeń
równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego.
W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego
Zamawiający będzie uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy, w taki
sposób aby zrealizowany był cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji
oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na projektancie
(w ramach nadzoru autorskiego).
9. Dokonując modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 9
Strony wyodrębnią w protokole konieczności :
a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją .
projektową, a których wykonanie stało się zbędne.
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10. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 8
i ma charakter istotny, Strony dokonają odpowiedniej zmiany umowy.
§3
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy:
a) dla Części 1: do 31.07.2019 r.
b) dla Części 2: do 28.06.2019 r.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia
podpisania niniejszej umowy.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo
zrealizowany przedmiot umowy.
§4
1. Wykonawca przyjmuje obowiązki:
a) zgłoszenia i wynagradzania kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizacje
przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
b) właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych robót,
c) właściwego współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia w tym zgłaszanie
do odbioru robót podlegających zakryciu,
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania kierownika budowy związane z realizacją
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania czynności właściwego zagospodarowania miejsca wykonywania robót,
b) przekazania Zamawiającemu w celu akceptacji wymaganych atestów, certyfikatów zgodności,
aprobat technicznych dla każdej dostawy materiałów przeznaczonych do wbudowania,
c) opracowanie przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia
dokumentów, których opracowanie wymienia dokumentacja projektowa budowy,
d) zapewnienia na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, opracowanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej w państwowym zasobie geodezyjnym,
itp.),
e) bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich
efektów,
f) bez zbędnej zwłoki zawiadamiać Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej lub innych przeszkodach
związanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
g) koordynacja robót podwykonawców, którym Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową,
h) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót
oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową; w razie
nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego
protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót,
i) ochrony swojego mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót lub zapleczu budowy,
j) utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy,
k) przestrzegania przepisów BHP i p. poż. na terenie prac,
l) przerwania wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego, zabezpieczając w razie potrzeby
wykonywane roboty przed ich zniszczeniem,
m) wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów oraz śmieci powstałych
wskutek prac prowadzonych zgodnie z niniejszą umową,
n) uporządkowania terenu budowy (robót) po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu
w terminie odbioru,
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o) informowania Zamawiającego na piśmie o każdym zdarzeniu wpływającym na kondycję
finansową Wykonawcy mogącą mieć wpływ na należyte realizowanie przedmiotu niniejszej
umowy,
p) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
4. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą
nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad
projektowych, wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne
i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe. Prace porządkowe na terenie budowy
oraz wywóz odpadów powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej w ul.
Partyzantów i ul. Góral we Włoszczowie – czynności te należy każdorazowo zgłosić do
Zamawiającego – z odpowiednim wyprzedzeniem.
§5
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w tym projektu
budowlanego,
b) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
c) dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów (etapów) robót, w tym podlegających
zakryciu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia,
d) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane,
przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków,
e) właściwego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji zamówienia.
2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych robót,
w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania
utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.
3. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy
materiałów uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdej firmy lub osoby, która zdaniem
Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub
której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.
§6
1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za
zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z
zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do
143d ustawy.
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest
obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.
2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:
a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,
b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te
określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

52

TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być
bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą,
d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny
z wymogami określonymi w SIWZ,
e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę
z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców,
f) umowa musi zawierać obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę
wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne
zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się
projekt umowy za zaakceptowany.
4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.
5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w ppkt 4) jeżeli wartość zawartych
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza
0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Podwykonawcą robót będzie ...........................................
6. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy określił w SIWZ wymagania zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
7. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowy o pracę (do wglądu oznacza, że Zamawiający
nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w przedłożonych
umowach o pracę. ) osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia
tych osób do realizacji tych czynności.
8. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania
poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy
o pracę (okazania do wglądu) dla tych osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do
realizacji tych czynności.
9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
umowy o pracę dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek
Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu
poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.
10.
Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.
11.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić
podstawę naliczenia kar umownych.
12.
Wykonawca odpowiada za działania , zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty budowlane
c)
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wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji jakości o której
mowa w § 11 udziela wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynację robót powierzonych
poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
§7
1. Wykonawca w celu rozliczenia końcowego wykonanego zamówienia przedkłada
Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, między
innymi:
a) uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,
b) dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia
zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem
kosztów przez Wykonawcę,
c) zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę
opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
d) certyfikaty i aprobaty techniczne
e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczonych przez kierownika
budowy,
f) pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,
g) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,
h) protokoły z badań zagęszczenia gruntu,
i) oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy
i na terenie przyległym do placu budowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej dla jednego
i wszystkich zdarzeń :
- dla Części 1- w minimalnej wysokości 20 000,00 zł
- dla Części 2 - w minimalnej wysokości 70 000,00 zł
3. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujący
wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokument dotyczący odnowienia i opłacenia polisy
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 7 dni przed wygaśnięciem
poprzedniej polisy OC.
4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiający zawrze
umowę ubezpieczenia opłacając składkę ubezpieczeniową z płatności należnych Wykonawcy.
§9
1.

Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe, w tym za:
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Część 1: ………….………….zł netto
(słownie zł: …………..……………………………… …/100 netto) + podatek VAT ….% ,
…………………………………………. zł brutto
(słownie zł: …………..…………………………………………………………. /100 brutto) *
Część 2:.…………. ………… zł netto
(słownie zł: …………..………………………………. …/100 netto) + podatek VAT …% ,
……………………………………….… zł brutto
(słownie zł: …………..………………………………………………………. /100 brutto) .*
2.

3.

4.
a)
b)
5.

6.
a)
b)
7.

a)
b)
c)

8.

9.

Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za
kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez
Zamawiającego dokumentacją projektową w przedstawionym zakresie. Różnice pomiędzy
przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko
Wykonawcy i obciążają go w całości.
W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do
osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w chwili zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów z zastrzeżeniem ust. 4.
Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego dopuszczalna jest w następujących przypadkach :
istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy,
z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5.
zmiany urzędowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy.
Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku, gdy istotna
modyfikacja sposobu świadczenia Wykonawcy jest skutkiem
zastosowania przez
Wykonawcę materiałów, wyrobów i innych urządzeń, które wymagały wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej.
W przypadku o którym mowa w ust.4 lit. a Strony ustalają :
wynagrodzenie za roboty zamienne,
wynagrodzenie za roboty zaniechane.
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala się na podstawie protokołu konieczności
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę
i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wartość robót zamiennych zostanie obliczona
w następujący sposób:
stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników
cenowych w kosztorysie ofertowym;
ceny materiałów, sprzętu objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy będą tożsame lub
odpowiednie do wielkości tych cen w kosztorysie ofertowym;
ceny materiałów nie objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala się według
średnich
cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych,
elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału
poprzedzającego
kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys różnicowy.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w którym
określi zakres robót podlegających zaniechaniu z uwzględnieniem stawek cenowych
wskazanych w kosztorysie ofertowym.
Kosztorysy o których mowa w ust. 7 i 8 po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiającego będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych oraz wartość robót zaniechanych
podlega wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości niższej. Zmiana wynagrodzenia
następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej w ten sposób różnicy. W przypadku, gdy
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wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie
ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót
zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy
podlega odpowiedniemu zwiększeniu.
10. Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT w okresie
wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia następuje proporcjonalnie do zmiany stawki
podatku i z uwzględnieniem zakresu robót zrealizowanego w czasie obowiązywania danej
stawki podatku.
W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 4 i po dokonaniu ustaleń
i rozliczeń, o których mowa w ust. 6,7,8,9, 10 Strony sporządzają aneks do umowy dokonując
zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego .
11. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej
części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust.
1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o
które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie cen
jednostkowych, oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu zawartych
w kosztorysie
ofertowym.
12. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o faktury częściowe i
fakturę końcową wystawione na podstawie protokołów odbioru elementów robót, podpisanych
przez Zamawiającego.
13. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót do 80 % wartości zamówienia, może
następować fakturami częściowymi po zakończeniu wykonanego zakresu robót
i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur
częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone przez Zamawiającego, tj.
zaakceptowane i podpisane przez Zamawiającego.
14. Faktura końcowa, za pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, może zostać złożona do Zamawiającego po:
−
przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego i podpisanego
przez Zamawiającego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - w razie
stwierdzenia w dacie odbioru końcowego wad lub usterek przedmiotu umowy , faktura końcowa
może zostać złożona po stwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia przez Wykonawcę ,
−
zaktualizowaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego zabezpieczenia
usunięcia wad i usterek na okres udzielonej przez niego rękojmi za wady w wysokości
wyliczonej od wartości odebranych robót końcowych,
−
przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec
Podwykonawców wszystkie należności wynikających z zwartych z nimi przez Wykonawców
umów w celu zrealizowania niniejszej umowy.
15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej
sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu do których
Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania
te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek
podwykonawców.
16. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności
Wykonawcy.
17. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
18. Do faktur Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie
z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo
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Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone
przez kierownika budowy opisem, że zostały wbudowane na obiekcie .
§10
1.
Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia:
a) doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru
robót końcowych i częściowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi,
2.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3.
Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez
Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
4.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5.
Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
6.
Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5 zwróci się do
Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania
zobowiązać wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą;
a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy
nr ……………………….. w Banku: ………………….
8. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług,
których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
…………………………………………………………………………………………………..
(Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - wskazanych przez wykonawcę zgodnie
z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. w pkt. 4 Formularza Ofertowego Wykonawcy)

§11
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania
Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w formie ………….. (np. gwarancji
ubezpieczeniowych) :
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- dla Część 1: ………………….*
- dla Część 2: …………………..*

a) gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr ……….. z dnia …… ważna
…………do ………….. do kwoty ………….. zł,
b) rękojmia ubezpieczeniowa z tytułu rękojmi za wady nr ……………. z dnia …………. ważna od
……… do …………….. dla:
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie rozliczone będzie w następujący sposób:
a) 70% Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze
robót i usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru,
b) 30% Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy
w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone na pisemny wniosek
Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości oraz usunięciu usterek
stwierdzonych w tym okresie, w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego, nie
później niż 15 dni od upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterki.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o której mowa w ppkt. a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okresy gwarancji jakości i okres
rękojmi ulegają wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
4. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresach udzielonej
rękojmi i gwarancji.
5. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż pieniądz, nie później niż 30 dni przed upływem terminu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
§12
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w jednym egzemplarzu dokumentację projektową
zamówienia (określoną w SIWZ) w zakresie robót wykonywanym przez Wykonawcę. Dalsze
potrzebne mu kopie całości lub części dokumentacji Wykonawca sporządzi na własny koszt.
2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność otrzymanej dokumentacji.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami wykonania oraz, że przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji i bez zastrzeżeń.
§13

1

Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy są :
Przedstawiciele Zamawiającego:
1)……………………….
2)………………………
3)………………………
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Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: ………………… działający
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy `z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności sanitarnej.
Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności sanitarnej
w zakresie wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: ……………….,

2

3

§14
1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:
a) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia
przez Wykonawcę.
b) odbiór końcowy – po ukończeniu całości robót zgłoszonych do Zamawiającego i potwierdzeniu
gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do
odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy datę odbioru końcowego, zawiadomi
uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru końcowego. Protokół z czynności odbioru
końcowego sporządzony zostanie na formularzu określonym przez Zamawiającego zostanie
podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru. Protokół zawierał będzie
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunięcia usterek
stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji jakości i rękojmi za wady.
c) odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – termin
odbioru wyznacza Zamawiający i zawiadamia Wykonawcę,
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przed odbiorem końcowym przedstawicielowi
Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających stwierdzić prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy, w szczególności:
a) uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,
b) dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez
osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej
w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,
c) zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę
opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
d) certyfikaty i aprobaty techniczne
e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczone przez kierownika
budowy,
f) pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,
g) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,
h) protokoły z badań zagęszczenia gruntu,
i) oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
3. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy
zostanie określony w protokole powód odmowy ich przyjęcia i termin ponownego przystąpienia
Zamawiającego do odbioru.
4. W przypadku warunkowego przyjęcia robót (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokół będzie
zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości wykonanych robót, listę usterek i termin ich
usunięcia.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych.
6. Odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem
określonym przez strony w protokole odbioru warunkowego.
7. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru,
Zamawiający naliczy kary umowne od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia
robót.
8. Terminy rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczynają bieg od dnia zakończenia
bezusterkowego odbioru końcowego.
§ 15
1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na
całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby
i materiały budowlane na okres: dla części 1…….miesięcy, dla części 2…….miesięcy licząc od
daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń..
2. Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi za wady, rozpoczyna się z dniem
podpisania protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń i upływa w dniu
wygaśnięcia gwarancji.
3. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego
usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przeglądów.
4. Odbioru pogwarancyjnego (rękojmi) dokona powołana przez Zamawiającego komisja przy
udziale Wykonawcy.
5. W protokole odbioru końcowego i pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz
termin dla ich usunięcia.
6. W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiającemu przysługuje prawo:
a) jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
b) żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku jego
niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy,
c) obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obniżenia jego wartości.
d) jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zachowując
prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnionego wykonania przedmiotu umowy.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi/gwarancji reklamacji,
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni po ich zgłoszeniu. W przypadku
niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić
naprawę innej firmie bez konieczności uzyskania stosownego upoważnienia sądu, a koszty
naprawy będą potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo
Sądzie dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
1. Dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:
− konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
− konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych
w SIWZ,
a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
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2. Rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione
ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego
opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą
cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,
§ 17
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
a) Wykonawca ogłosi likwidację firmy lub został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy
lub sytuacja finansowa Wykonawcy uniemożliwia realizację przedmiotu umowy,
b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 7 dni roboczych,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego,
d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne, ale Zamawiający najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,
e) Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z § 4 ust.3 pkt. l) umowy.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe
zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem
Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie
wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może
odstąpić od Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z
podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego
informacji o przyczynie odstąpienia..
4. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy strony obciążają następujące
obowiązki:
a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, (w protokole
tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń).
b) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty
wymagane przepisami prawa.
c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, która ponosi odpowiedzialność za obstąpienie od umowy,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
e) Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do:
− dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót,
− rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac,
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione,
udokumentowane i odebrane, o ile mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem
wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.
6. Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy
poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wg własnego wyboru.
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 18
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
b) Za nie terminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 9 za każdy dzień zwłoki ponad określony termin,
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 9,
d) Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9,
za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na ich usunięcie,
e) Za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną od
Wykonawcy w wysokości 0,02 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień
przerwy powyżej 14 dni,
f) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
każdy dzień opóźnienia,
g) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
h) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
i) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,10% wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
j) Za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych
bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiązku.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 9.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody na zasadach ogólnych.
2. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole
końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunięcie
usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na
koszt Wykonawcy.
§ 19
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:
17) Wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub
innych ustawach.
18) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.
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19) Koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej.
20) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, których Strony nie mogły przewidzieć
w dacie jej zawierania a których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu
umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
21) wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
22) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie
odpowiada Wykonawca,
23) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia,
24) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca,
25) zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod
warunkiem, że:
- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych prze Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia),
- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych
w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów
lub urządzenia oferowanego,
26) konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,
27) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy
po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
28) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
29) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o wartość robót wykonanych,
30) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
31) dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:
- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych
w SIWZ,
a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
– rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione
ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego
opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą
cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,
32) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:
− modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,
uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych,
− w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.
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2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p.
(w szczególności – w zakresie ceny, w razie zlecania robót dodatkowych).
4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod
warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez
Wykonawcę.
§ 20
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić
stan pierwotny terenu budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla
odbioru końcowego robót.
§ 21
W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający
może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przyczyny uzasadniającej odstąpienie,
a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.
§ 22
Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego – dokonywać przelewu (cesji)
wierzytelności i obowiązków (z zastrzeżeniem postanowień Umowy) wynikających z niniejszej
Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności.
§ 23
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Budowlane.
3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu
wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi
inaczej.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 24
Integralną częścią niniejszej umowy są:
a) SIWZ,
b) Projekt budowlano – wykonawczy:
- dla części 1: „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie –
część I” i „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+571 do 66+688 – część II, *
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- dla części 2: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic
działek w ul. Góral we Włoszczowie”*,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla Części 1, dla Części 2,*
d) Oferta przetargowa dla Części 1, dla Części 2,*
e) Przedmiary robót dla Części 1, dla Części 2.*
*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i
zapisów SIWZ.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

DOWÓD WNIESIENIA WADIUM
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pn.:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”*.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”*.
Wadium o wartości 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100) dla Części 1 zostało złożone
w formie (wymienić ) *:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Wadium o wartości 2 500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100) dla Części 2: zostało
złożone w formie (wymienić ) *:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
*-niepotrzebne skreślić

w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz :
oryginał złożony u Zamawiającego w sekretariacie a kopia załączona do oferty przetargowej)

............................................
(miejscowość i data)

.......................................................................
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

66

TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKAZ OSÓB do OFERTY
(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np.
umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”*.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”*.

Lp.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych Kwalifikacje zawodowe tj.
rodzaj i numer uprawnień
czynności
budowlanych

Informacja o podstawie
dysponowania tymi osobami

Kierownik budowy

1
*-niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że w/w osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane i w przypadku wyboru mojej
oferty przed zawarciem umowy doręczę kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w/w osoby wraz z oświadczeniem
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (i oświadczeniem o sporządzeniu planu BIOZ budowy)*.
…………………………………………………

.......................................................................
(miejscowość i data)

(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH
i dokument(y) potwierdzające zostały wykonane zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i prawidłowo ukończone
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”*.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”*.
Oświadczam że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane, odpowiadające
swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia :
Lp.

Nazwa
(rodzaj, zakres)

Wartość

Data realizacji,
miejsce

1

2

3

Dokument potwierdzający
(załączyć), że roboty
budowlane zostały wykonane
w sposób należyty oraz
wskazujących, że zostały
wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone
4

1
2

.........................................
(miejscowość i data)

.............................................
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy

*)niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do SIWZ

...............................................................
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
I. *
Oświadczamy, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia –
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”**.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”**.
wykonamy osobiście bez pomocy podwykonawcy.
.........................................
(miejscowość i data)

.............................................
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. *
Oświadczamy, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”**.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”**.
będą uczestniczyć następujący podwykonawcy - wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich
wykonywanych jest następujący:
Lp.
Nazwa i adres
Zakres powierzonych robót
uwagi
przewidywanego
podwykonawcy
1.

.........................................
(miejscowość i data)

.............................................
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy)

*) Wykonawca winien wybrać pkt. I lub pkt. II
**)niepotrzebne skreślić

69

TE.341.2.2019
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”
Część 2: - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR)
Do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
Ja/My niżej podpisani, …………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko składającego zobowiązanie)
Działający w imieniu………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę i adres podmiotu)

Oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie
p.n.:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:
Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów
we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”*.
Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek
w ul. Góral we Włoszczowie”*.

Udostępniamy Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Nasze zasoby, tj.:
1. Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia
Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie
wykonywał inny podmiot)

2. Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób
odpowiedzialnych
za
nadzór
nad
robotami
budowlanymi
wymaganymi
przez
Zamawiającego:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(należy szczegółowo określić kto zostanie udostępniony Wykonawcy i jakie czynności będzie wykonywał)

3.Ponadto oświadczamy, że :
1) udostępniamy wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.
…………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:
…………………………………………………………………………………………………
(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)
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3)nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

.........................................
(miejscowość i data)
reprezentowania podmioty trzeciego)

.............................................………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do

*niepotrzebne skreślić
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