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Nazwa i adres Zamawiającego: 

Wodociągi Dębickie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica 
województwo podkarpackie 
Polska 

Tel.: +48 (014) 670 51 71 
fax: +48 (014) 677 94 27 

www.wodociagi.debickie.pl 
email: poczta@wodociagi.debickie.pl 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

nr postępowania:  40/WS-6/11/15 

 
1. Wodociągi Dębickie sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, działając w oparciu 

o § 1  ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów 
Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy (Uchwała nr 36/2015 Zarządu Spółki Wodociągów Dębickich  
Sp. z dnia 15.09.2015r.), zapraszają do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: 

 

„NNAAPPRRAAWWAA  UULLIICC  II  CCHHOODDNNIIKKÓÓWW  PPOO  AAWWAARRIIAACCHH  SSIIEECCII  WWOODD..--KKAANN..  WW  22001166  RR..” 
 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich 
dostępny na stronie: http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/ 

 
2. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2016 r. 

 
 

2.1. Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie: 
1) wybranie i wymiana warstwy zasypowej (ok. 0,50-0,70m.) tj. zasyp piaskiem warstwami  

z zagęszczeniem każdej warstwy; 
2) wybranie (bez wymiany gruntu, ok. 0,50-0,70m.) tj. zasyp piaskiem warstwami  

z zagęszczeniem każdej warstwy; 
3) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwa dolna (podsypka) z piasku 10 cm 

warstwa górna z tłucznia 24 cm; 
4) wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej jednowarstwowej 6 cm;  
5) układanie chodnika z płyt chodnikowych; 
6) układanie chodnika z kostki brukowej; 
7) układanie krawężnika betonowego drogowego; 
8) układanie obrzeża trawnikowego; 
9) układanie trylinki; 
10)wymiana włazów kanalizacyjnych wraz z regulacją wysokości;  
11)regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych (bez wymiany włazu); 
12)wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej na zimno ( w okresie zimowym). 

2.2. Pozostałe elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia to: 
1) przywrócenie terenu budowy i terenu sąsiadującego z terenem budowy do stanu sprzed 

robót; 
2) konserwacja terenu po robotach ziemnych przez 12 m-cy od daty odbioru; 
3) okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia 

podpisania odbioru każdej wykonanej roboty; 
4) wykonanie i utrzymanie niezbędnego Wykonawcy dla wykonania zamówienia zaplecza 

technicznego oraz składu materiałów, doprowadzenie odpowiednich mediów; 
5) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów technicznych; 
6) ubezpieczenie placu budowy; 
7) opracowanie projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz” o ile to jest 

konieczne; 
8) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej; 
9) opracowanie projektu ruchu na czas realizacji zamówienia -  w razie konieczności; 
10) wykonanie organizacji ruchu na czas realizacji zamówienia; 

Kod CPV   444555...222333...333111...444222---666    Roboty w zakresie naprawy dróg. 

http://www.wodociagi.debickie.pl/
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11) utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie realizacji; 
12) uzyskanie pisemnego odbioru od zarządcy dróg; 
13) Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu 15 sztuk zastawek z logiem 

oraz czytelną nazwą firmy Wykonawcy (wysokość liter minimum 10 cm). Każdorazowo po 
zakończeniu  naprawy nawierzchni Wykonawca przywozi zastawki do siedziby 
Zamawiającego;  
W przypadku konieczności użycia większej ilości zastawek (do 20 sztuk) Wykonawca 
niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym dostarczy zastawki do siedziby Zamawiającego; 

14) Wykonawca po wykonaniu prac zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową.  
W przypadku nie dotrzymania terminu naprawy drogi – Wykonawca sam wystąpi do 
właściciela drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i pokryje wszelkie koszty tego 
zajęcia. 

15) Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wod.-kan. wykonywana będzie  
z materiałów Wykonawcy, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca przedłoży stosowne 
dokumenty o dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat na 
znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności w przypadku wyrobów nie objętych 
certyfikacją). 

 

UWAGI: 
1) W cenie realizacji zadania muszą zostać zawarte wszystkie niezbędne prace do wykonania 

całości zamówienia określonego powyżej. 
2) Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez 

konsekwencji finansowych określonych w projekcie umowy. 

 
3.1. Ponadto: 

1) Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności 
w przypadku wyrobów nie objętych certyfikacją); 

2) Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami; 

3) Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo Budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm), obowiązującymi 
Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych 
wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną; 

4) Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wod.-kan. wykonywana będzie  
z materiałów Wykonawcy, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

3. Termin realizacji zamówienia. 
Zamówienie obowiązuje w terminie: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.   
  

4. Opis sposobu obliczenia ceny. 
4.1. Za wykonanie podanego w pkt. 2 zakresu prac Wykonawca winien przedstawić cenę netto  

i brutto (wraz z  VAT).     
4.2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi wg warunków określonych  
w załączonej umowie. 

4.3. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki w treści oferty. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania:  

5.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu: 

5.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
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Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - 
nie spełnia. 

5.1.2. Wiedza i doświadczenie: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - 
nie spełnia. 

5.1.3. Potencjał techniczny: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - 
nie spełnia. 

5.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania 
zamówienia: co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w zakresie robót drogowych. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku 
zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie 
spełnia. 

5.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - 
nie spełnia. 

5.2.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

5.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

5.2.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia (pkt. 5.1.4.), także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 

5.2.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia (pkt. 5.1.4.) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do  
niniejszej SIWZ. 

5.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 

5.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do niniejszej SIWZ. 

5.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej   
niż   6   miesięcy   przed   upływem   terminu   składania   wniosków   o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
5.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 5 SIWZ. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.4.2. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
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5.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej 
treści następujące postanowienia: zawiązana co najmniej na czas nie krótszy niż czas 
trwania umowy powiększony o okres, rękojmi lub gwarancji, przedłożona w określonym 
terminie. 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 

6.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. 
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
6.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej specyfikacji. 
6.4. Oferta winna obejmować całość zamówienia jak określono w pkt. 2. 
6.5. Oferta musi być napisana czytelnie oraz podpisana, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie 

załączniki – muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

6.6. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie  wynika ono z ustawy lub innych dołączonych do 
oferty dokumentów, winno być dołączone do oferty. 

6.7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6.8. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia 
ta winna być potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę. 

6.9. Wykonawca zamieści ofertę wraz z załącznikami w kopercie, która: 
- będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w pkt. 1; 
- będą posiadać oznaczenia: 

„Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2016 r.” 
Nie otwierać przed 09.12.2015 r. godz. 1010 

Poza w/w oznaczeniami koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy celem umożliwienia 
jej odesłania w przypadku stwierdzenia złożenia po terminie. 

6.10.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać złożonej oferty ani wprowadzać 
jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert . 

6.11.  Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 
6.12.  Oferta oraz załączone do niej dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu. 
6.13.  Strony oferty winne być połączone w sposób trwały. 

 

7. Dokumenty wymagane w ofercie.  
7.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru. 
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
d) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.. 
e) Oświadczenie Wykonawcy(ów), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW. 

f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3  
do niniejszej SIWZ. 

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 

h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego.  
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i) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 5 niniejszej IDW.  
j) inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. 

7.2. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 
8.1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  
2 000,00zł,  słownie: dwa tysiące złotych. 

8.2. Forma wadium. 
   Wadium może być wniesione w następujących formach: 

8.2.1. pieniądzu; 
8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
8.2.3. gwarancjach bankowych; 
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
8.2.5. 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

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

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

8.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
8.3.3. kwotę gwarancji, 
8.3.4. termin ważności gwarancji, 
8.3.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 
wybrano: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, 
- oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, do uzupełnienia 
dokumentów, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
8.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica    nr   08 1240 4807 1111 0010 2298 2842. 
                              Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
8.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć  

w kasie Zamawiającego (w siedzibie Wodociągów Dębickich). Do oferty należy załączyć kopię 
wadium podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

8.5. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

8.6. Zwrot wadium. 
  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według następujących zasad: 

8.6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.7. 
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8.6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8.6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

8.6.4 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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. 

8.7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  została 

wybrana:  
8.7.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie;  
8.7.2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie do uzupełnienia dokumentów nie złożył dokumentów, oświadczeń lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

  

9. Termin związania ofertą. 
Oferty pozostają ważne przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
 

10. Miejsce składania i otwarcia ofert. 
10.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: 

 

Wodociągi Dębickie sp. z o.o. 
39-200 Dębica  ul. Kosynierów Racławickich 35  pok. nr  1   Sekretariat 
w terminie do:    09.12.2015 r. godz. 1000 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną 
zwrócone Wykonawcom nie otwarte. 

10.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami  w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 
dniu 09.12.2015 r. o godz. 1010 do siedziby Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym 
pok. nr 15. 

 
11. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
  - cena oferty    100    % 
 

12. Zasady oceny kryteriów. 
12.1. Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty 

zostaną ocenione według następujących kryteriów:  
współczynnik Zn 

1) wybranie i wymiana warstwy zasypowej (ok. 0,50-0,70m.) tj. zasyp piaskiem 
warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy; 

Z1= 7 

2) wybranie (bez wymiany gruntu, ok. 0,50-0,70m.) tj. zasyp piaskiem warstwami 
z zagęszczeniem każdej warstwy; 

Z2= 16 

3) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwa dolna (podsypka) z 
piasku 10 cm warstwa górna z tłucznia 24 cm; 

Z3= 19 

4) wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej jednowarstwowej 6 cm; Z4= 22 
5) układanie chodnika z płyt chodnikowych; Z5=  6 
6) układanie chodnika z kostki brukowej; Z6= 17 
7) układanie krawężnika betonowego drogowego; Z7=  4 
8) układanie obrzeża trawnikowego; Z8=  2 
9) układanie trylinki; Z9=  2 

10) wymiana włazów kanalizacyjnych wraz z regulacją wysokości; Z10= 2 
11) regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych (bez wymiany włazu); Z11= 2 
12) wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej na zimno ( w okresie zimowym). Z12= 1 
12.2. Ocena odbywać się będzie w następujący sposób: 
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 Cb =Cj1x7 + Cj2x16+ Cj3x19+ Cj4x22+ Cj5x6+ Cj6x17+ Cj7x4+Cj8x2+Cj9x2+Cj10x2+ +Cj11x2+ Cj12x1 
 

najniższa wyliczona wartość oferty Cbmin 
Nn =             x 100 

    badana wyliczona wartość oferty  Cbb 

 
12.3. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
12.4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

13. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 
13.1. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ceny ofertowe  

i warunki gwarancji oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. 
13.2. W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 
 

14. Informacja o wyborze oferty i formalnościach w celu zawarcia umowy. 
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpi 

rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu: 
a) 4 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy, 
b) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia  

(w przypadku zaistnienia takiej okoliczności). 
c) projekty umów z podwykonawcami. 
d) Zamawiający zawrze umowę w terminach do 7 dni, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 
14.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

15. Istotne dla stron postanowienia. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, podano  
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

 

16. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji. 
16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
16.2. Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy i prześle treść wyjaśnień wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że 
prośba o wyjaśnienie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert,  pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

16.3. W razie konieczności (dużej liczby pytań) Zamawiający zorganizuje spotkanie wyjaśniające  
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 

16.4. Uprawnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami: 
- mgr inż. Andrzej Tokarczyk   – Kierownik Wydziału Sieci Wod. – Kan.  14 670 68 15 
- mgr inż. Monika Stec    – Kierownik Działu Technicznego             14 670 68 16 
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17. Wykaz załączników. 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   

ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkkaaa   
NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkkaaa   

111...       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   111   Wzór Formularza Oferty. 

222...       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   222   Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
333...       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   333   Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
444...       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   444   Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 

555...       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   555   
Oświadczenie Wykonawcy(ów), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 

666...       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   666   Wzór umowy 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone 
zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
 
 

 
               

 Dębica, 01-12-2015r.  
 

 
 
 
 
 
Zatwierdzam: 
 


