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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

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZDROJOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL. ZDROJOWEJ, WIEJSKIEJ I ZIELONEJ W DĘBICY.

Sporządził:

Zatwierdzam:

mgr inż. Joanna Werbowy

Z-ca Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Gawlik

mgr inż. Jacek Gil

Specyfikacja niniejsza zawiera 53 strony.
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
zwane dalej Zamawiającym
2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz 39 - 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759).
4. Określenie przedmiotu zamówienia.
Zakres robót obejmuje:
Częśd 1 – Sied wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej.
1) Budowa wodociągu w ul. Zdrojowej
 HDPE dn32 - 83mb
 HDPE dn63 - 91mb
 HDPE dn90 - 130mb
 HDPE dn110 - 1078mb
 Hydrant nadziemny 11kpl.
 Zasuwa DN80 – 3szt
 Zasuwa DN100 – 6szt
 Ilośd przewiertów pod drogą 7szt, łącznie 42mb
 Przekroczenie potoku 2szt, łącznie 20mb
 Montaż 11szt nawiertek
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej (studnie D10-F2, F2-F25, F110-F113, F25-G4,
F25-F40, F37-H4)
 PVC DN160 – 68mb
 PVC DN200 - 1012,5 mb
 Studnia betonowa DN1000 z włazem typu ciężkiego - 45kpl
 Studnia kanalizacyjna PVC DN425 - 9kpl
Częśd 2 – Sied kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i Zielonej.
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej -2 (studnie C130-C268.1, C243-C244)
 PVC DN160 – 28,5mb
 PVC DN200 – 492,1mb
 Studnia betonowa DN1000 z włazem typu ciężkiego - 25kpl
 Przejście pod potokiem 1szt, 4,5mb
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej -1 (studnie C8-C90b, C88-C86, C91-C237, C223C230.1)
 PVC DN160 – 68,5mb
 PVC DN200 - 670mb
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 Studnia betonowa DN1000 z włazem typu ciężkiego - 29kpl
 Przejście pod potokiem 2szt, łącznie 11mb
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej (studnie B108-B136)
 PVC DN160 – 69,5mb
 PVC DN200 - 685,5 mb
 Studnia betonowa DN1000 z włazem typu ciężkiego - 28kpl
 Studnia kanalizacyjna PVC DN425 - 1kpl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej
SIWZ.
Kod CPV:
4455..2233..1133..0000--88

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

5. Zamówienia częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części.
6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
U.P.z.p., stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieo uzupełniających:
Ewentualne roboty budowlane polegające na budowie dalszych odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach objętych dokumentacją.
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawrzed umowy ramowej z Wykonawcami.
8. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2013r.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania:
9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniad niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
9.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
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.
9.1.2. Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
Dla części 1
a) 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub
przebudowa wodociągów o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto
każda.
b) 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości co
najmniej 200 000,00 zł netto każda.
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Dla części 2
a) 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości co
najmniej 200 000,00 zł netto każda.
W przypadku składania oferty na obydwie części, Wykonawca winien spełnid
warunek jak dla części 1.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły:
spełnia – nie spełnia.
9.1.3. 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.
9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne do
wykonania zamówienia, w przypadku składania oferty na jedną lub dwie części:
Kierownika budowy w specjalności sieci sanitarnych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły:
spełnia – nie spełnia.
UWAGA: Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie
posiadania uprawnieo budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia,
wydane obywatelom paostw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394)
9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
o wartości co najmniej 100 000,00 zł, dla części 1 oraz części 2, a w przypadku
składania oferty na obydwie części 200 000,00 zł
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły:
spełnia – nie spełnia.
9.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44
Ustawy Pzp - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
9.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW.
9.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyd 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. 9.1.4.), także z zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania
tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
9.2.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia (pkt. 9.1.4.) - według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
9.2.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
9.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazad brak podstaw do
wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
9.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do niniejszej IDW.
9.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówieo publicznych.
9.3.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9.3.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9.3.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9.3.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt. 9.3. IDW.
9.5. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej w pkt. 9.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
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6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
9.6. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b UPzp Wykonawca może polegad na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
9.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniad warunki udziału w postępowaniu oraz złożyd dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. 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.
9.7.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani przedstawid 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
10. Wadium
10.1. Wysokośd wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyd swą ofertę wadium w wysokości:
Dla części 1: 21 000,00zł, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych
Dla części 2: 14 000,00zł, słownie: czternaście tysięcy złotych
UWAGA:
W przypadku składania ofert na obydwie części, forma wadium musi umożliwid jego
zwrot w różnych terminach dla poszczególnych części.
10.2. Forma wadium.
Wadium może byd wniesione w następujących formach:
10.2.1. pieniądzu;
10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
10.2.3. gwarancjach bankowych;
10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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10.2.5. 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.).
10.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna byd sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierad
następujące elementy:
10.3.1. nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
10.3.2. określenie wierzytelności, która ma byd zabezpieczona gwarancją,
10.3.3. kwotę gwarancji,
10.3.4. termin ważności gwarancji
10.3.5. 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, o którym mowa
w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art.
25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie,
10.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
10.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid na następujący rachunek
Zamawiającego:
Bank PKO S.A. nr 22 1240 4764 1111 0000 4865 4788.
Do oferty należy dołączyd kopię polecenia przelewu.
10.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach
należy złożyd w kasie zamawiającego (w siedzibie Wodociągów Dębickich). Do
oferty należy załączyd kopię wadium podpisaną za zgodnośd z oryginałem
przez osobę upoważnioną.
10.5. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieśd 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.
10.6. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.:
10.6.1. 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. 10.7.
10.6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10.6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
10.7. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
10.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
10.7.2. 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, o którym mowa w art. 26 ust. 3 U.P.z.p. Nie złożył
dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.1.
Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
11.2.
Wysokośd zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5%
ceny całkowitej podanej w ofercie.
11.2.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieśd zabezpieczenie należytego
wykonania w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie
później jednak niż przed zawarciem umowy (postanowienia art. 94 ust. 2 UPzp)
11.3.
Terminy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gwarancjach:
Termin ważności gwarancji musi wynosid co najmniej:
a) na 70 % wartości – termin zakooczenia umowy + 30 dni
b) na 30 % wartości – termin zakooczenia umowy + 15 dni + okres rękojmi (tj. 36
miesięcy)
11.4.
Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może byd wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
11.4.1.1. pieniądzu;
11.4.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
11.4.1.3. gwarancjach bankowych;
11.4.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
11.4.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.4.1.6. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku;
11.4.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego.
11.4.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazid zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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11.4.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
11.4.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się
do niej odpowiednio treśd pkt. 10.3. IDW.
11.5.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.
11.6.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się
art. 149 u.p.z.p.
11.7.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.7.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i odbioru bezusterkowego zadania, bądź 30 dni po odbiorze
usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru.
11.7.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia – zwrot
zabezpieczenia z tytułu rękojmi nastąpi po okresie gwarancji i odbiorze
pogwarancyjnym.
12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN.
Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
w tym względzie przepisami.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
2) Wykonawca nie może wystąpid w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3) Ofertę należy przygotowad ściśle według wymagao określonych w niniejszej SIWZ.
4) Oferta musi byd podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą byd podpisane przez wszystkie te osoby.
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru) to do oferty należy dołączyd oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby
do tego upoważnione lub potwierdzonej kopii.
6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostad wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej
formie z niniejszą IDW.
7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby.
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8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład
oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi
przez Zamawiającego.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
2. Forma oferty
1) Oferta musi byd sporządzona w języku polskim, mied formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyd do formatu A4. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą byd dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mied formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
4) Całośd oferty powinna byd złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny byd ponumerowane. Strony te powinny byd
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.:
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą byd numerowane
i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą byd parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą byd przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny byd
złożone w formie oryginału. Zgodnośd z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi byd potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.
U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od […]
instytucji dysponujących środkami publicznymi – […] zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Zawartośd oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierad:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej IDW,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówieo publicznych
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c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – zgodne z pkt.
9.3.3.
d) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – zgodne z pkt. 9.3.4.
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8ustawy – zgodne z pkt. 9.3.5.
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy – zgodne z pkt. 9.3.6.
g) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
h) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.
i) Oświadczenie Wykonawcy(ów), że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do niniejszej IDW.
j) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone,
k) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do niniejszej IDW
l) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie
z pkt 9.3.2. IDW,
m) 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, zgodnie z pkt 9.7. IDW.
n) Wykaz cen, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej
IDW,
o) Polisę ubezpieczeniową – zgodnie z pkt. 9.1.5. nieniejszej IDW,
p) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW,
q) inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w skład oferty.
3) Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jedynie wykaz cen
sporządzony na podstawie przedmiaru załączonego do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnid informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ
a) Wykonawca może zwrócid się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielid wyjaśnieo
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. a, lub dotyczy
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2.
1)

2)
3)

udzielonych wyjaśnieo, zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek
bez rozpoznania.
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ppkt. a. i b.
d) Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.
Zmiany w treści SIWZ
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmieniad treśd niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób
zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
Zamawiający dopuszcza możliwośd przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści
niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na
stronie internetowej.

15. Oględziny terenu.
Zamawiający nie przewiduje możliwości organizacji zebrania wykonawców.
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie merytorycznym – Andrzej Tokarczyk, tel. nr 014 670-68-15
2) w sprawach dotyczących procedury zamówieo publicznych – Monika
tel. nr 014 670-68-16;

Stec

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyd w: siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul.
Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu, w nieprzekraczalnym
terminie:
ddoo ddnniiaa
ddoo ggooddzz..
28.06.2012r.
1000
2. Ofertę należy złożyd w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisad następująco:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica,
Oferta w postępowaniu na:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.
Nie otwierad przed dniem: 28.06.2012r. godz. 1010
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścid nazwę i adres Wykonawcy.
18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skutecznośd zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
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2. Zmiana złożonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą byd złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyd dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyd napisem „zmiana nr.....”.
3. Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyd w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyd dopiskiem "WYCOFANIE".
19. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o. o., ul.
Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, pok. 19
ddoo ddnniiaa

28.06.2012r.

ddoo ggooddzz..

1010

20. Tryb otwarcia ofert.
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na
sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilośd kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje
im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 19.1. i 19.4. 1)-3) niniejszej IDW.
21. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.
22. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyd termin związania ofertą.
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23. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty jest ceną zryczałtowaną obejmującą cały zakres robót określony w
SIWZ, projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją robót objętych projektem budowlanym i wykonawczym oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mied wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może byd podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądad podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzied rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzied, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyd ryczałt
lub rozwiązad umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z projektu budowlanego i wykonawczego, jak również w
dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonad zamówienia.
W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
2. Podana w ofercie cena musi byd wyrażona w PLN.
3. Cena musi uwzględniad wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowad
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i
porównania ofert Wykonawcy winni naliczyd podatek VAT.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
24. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:
najniższa oferowana cena
C= ----------------------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty
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3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom),
który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia i którego oferta spełni
wszystkie warunki postępowania.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie.
25. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnieo
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokośd ceny – w tym w szczególności
kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędnośd metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalnośd
projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnieo lub
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnieo wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
26. Uzupełnienie oferty.
1) Stosownie do treści art. 26 ust. 3 UPzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli oświadczeo lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
2) Złożone na wezwanie zamawiającego ośwadczenia i dokumenty powinny potwierdzid
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane roboty budowlane i usługi wymagao określonych przez zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3) Zamawijący wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnieo dotyczących oświadczeo i dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 4
UPzp).
27. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodości oferty ze SIWZ, niepowodujące istotonych
zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zozstała poprawiona.
3) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona w zakresie ujetym w p. 26.1.2). Nie wyrażenie pisemnej zgody na
poprawienie innych omyłek ujętych w p. 26.1.2) c), w terminie 3 dni od
doręczenia zawiadomienia, skutkowad będzie odrzuceniem oferty.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów i oświadczeo, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26
ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeo, wykazów, danych i
informacji.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkowad będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p.,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
28. Wykluczenie Wykonawcy.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust.2 UPzp.
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
29. Odrzucenie oferty.
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
oraz cenę wybranej oferty.
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie Zamówieo
Publicznych.
31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
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2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy UPzp nie stanowią
inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
6) jest nieważna jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 UPzp,
7) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp przewiduje się zmianę istotnych postanowieo zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, w zakresie:
a) Zmianie techniologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli: realizacja tych robót nie
wykroczy poza określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na
zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, wpłynie na polepszenie
realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji oraz zapobiegnie
powstania dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
b)
Zmianie terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest: wystąpienie
trudnych warunków atmosferycznych potwierdzonych przez IMiGW
uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych lub technologicznych tj.:
średniej temp. dobowej otoczenia poniżej -5OC przez 7 kolejnych dni lub ciągłych
opadów atmosferycznych utrzymujących się przez 3 kolejne dni przekraczających
stan średnich opadów na danym terenie lub wystąpienie gwałtownych zjawisk:
powodzi, pożaru, trąby powietrznej itp. lub wstrzymanie robót przez właściwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę lub wystąpienie robót
dodatkowych, określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 litera b) UPzp lub przedłużanie
się procedury przetargowej tj. w sytuacji wystąpienia procedury odwoławczej,
bądź w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawców o przedłużenie
terminu ważności ofert zgodnie z art. 85 ust. 4 UPzp.
c) Innych postanowieo umowy, pod warunkiem: wystąpienia zmiany stawek podatku
od towarów i usług.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
32. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 UPzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

33. Środki ochrony prawnej.
1. Informacje ogólne
1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznad uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art.
179 i 180 UPzp.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 32.1. niniejszej IDW są:
a) odwołanie,
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b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 UPzp,
c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 UPzp
2. Odwołanie
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się zgodnie z przepisami zawartymi w art. 180 – 198 UPzp.
3. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowad
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynnośd
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie o tej czynności.
4. Skarga do sądu
Zgodnie z art. 198a ust. 1 UPzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faxem. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest
zobowiązana niezwłocznie potwierdzid fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie
wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treśd dotarła do adresata przed upływem terminu i
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do
piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracad
się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ,
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie lub faxem pod
adres i numery kontaktowe podane na początku niniejszej IDW.
35. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyd podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
36. Wysokośd zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
37. Informacje o formalnościach jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 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) w przypadku jeżeli oferta wybrana przez Zmawiającego jako
najkorzystniejsza, będzie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą
działalnośd gospodarczą lub wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia np. prowadzących działalnośd gospodarczą w
formie spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby fizyczne lub
konsorcjum, w którym uczestnikami konsorcjum są osoby fizyczne,
Zamawiający przed zawarciem umowy, żąda złożenia aktualnego
wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla tej
osoby lub wspólników spółki cywilnej czy uczestników konsorcjum.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
38. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
ll..pp.. O
NNaazzw
Ozznnaacczzeenniiee
waa ZZaałłąącczznniikkaa
ZZaałłąącczznniikkaa
11.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 11
Wzór Formularza Oferty.
22.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 22
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
33.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 33
Wzór wykazu osób, które będą wykonywad niniejsze zamówienie.
Oświadczenie Wykonawcy(ów), że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu
44.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 44
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i aktualne wpisy do IIB
55.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 55
Wzór wykazu wykonanych robót.
66.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 66
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
77.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 77
Wykaz cen
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 13 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany
wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniad
treści załączników.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
Na: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZDROJOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W UL. ZDROJOWEJ, WIEJSKIEJ I ZIELONEJ W DĘBICY.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:
IIm
miięę ii nnaazzw
wiisskkoo
AAddrreess
NNrr tteelleeffoonnuu
NNrr ffaakkssuu
AAddrreess ee--m
maaiill

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieo do SIWZ
oraz jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

CCzzęęśśdd 11 –– SSiieedd w
wooddoocciiąąggoow
waa ii kkaannaalliizzaaccjjii ssaanniittaarrnneejj w
w uull.. ZZddrroojjoow
weejj
CCeennaa nneettttoo bbeezz VVAATT
pplluuss nnaalleeżżnnyy ppooddaatteekk VVAATT
CCeennaa bbrruuttttoo zz VVAATT
SSłłoow
wnniiee cceennaa bbrruuttttoo::

…..%

zł
zł
zł
zł ……/100

CCzzęęśśdd 22 –– SSiieedd kkaannaalliizzaaccjjii ssaanniittaarrnneejj w
w uull.. W
Wiieejjsskkiieejj ii ZZiieelloonneejj
CCeennaa nneettttoo bbeezz VVAATT
pplluuss nnaalleeżżnnyy ppooddaatteekk VVAATT
CCeennaa bbrruuttttoo zz VVAATT
SSłłoow
wnniiee cceennaa bbrruuttttoo::

…..%

zł
zł
zł
zł ……/100

Wykonawca skreśla tabelę jeżeli nie startuje na którąkolwiek z części.

4)
5)
6)
7)
8)

niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
zobowiązuję się realizowad zadanie w terminie: 31-05-2013r.
zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całośd zamówienia
akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury
wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.

Częśd I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

9)
10)
11)
12)
13)
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Częśd 1: w wysokości ………………zł zostało *złożone w kasie w formie ……………………………………………+ /
1
*przelane na konto zamawiającego+
Częśd 2: w wysokości ………………zł zostało *złożone w kasie w formie ……………………………………………+ /
2
*przelane na konto zamawiającego+
akceptuję(emy) bez zastrzeżeo wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzed w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
3
udzielenie zamówienia]
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), *żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą byd one
4
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :

ll..pp..

OOzznnaacczzeenniiee rrooddzzaajjuu ((nnaazzw
wyy)) iinnffoorrm
maaccjjii

SSttrroonnyy w
w ooffeerrcciiee
((w
y
r
a
ż
o
wyrażonnee ccyyffrrąą))
oodd
ddoo

a)
b)
14) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
15) *nie zamierzam(y) powierzad do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
5
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyd podwykonawcom] :
ll..pp..
a)
b)
5.

Podpis(y):
NNaazzw
waa((yy))
W
y
k
o
n
a
Wykonaw
wccyy((óów
w))

ll..pp..

NNaazzw
waa cczzęęśśccii zzaam
móów
wiieenniiaa

NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy ((oossóóbb))
uuppoow
a
ż
n
ważniioonneejj((yycchh)) ddoo
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy
w
w iim
miieenniiuu W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPooddppiiss((yy)) oossoobbyy((oossóóbb))
uuppoow
waażżnniioonneejj((yycchh)) ddoo
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj
ooffeerrttyy w
w iim
miieenniiuu
W
y
k
o
n
a
w
c
Wykonawcyy((óów
w))

PPiieecczzęędd((cciiee))
W
Wyykkoonnaaw
wcc((óów
w))

1)
2)
3)

1

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
3
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
4
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
5
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
2
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówieo
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZDROJOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.

ZDROJOWEJ, WIEJSKIEJ I ZIELONEJ W DĘBICY.
1.

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia;
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

ll..pp..

NNaazzw
waa((yy))
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy ((oossóóbb))
uuppoow
a
ż
n
ważniioonneejj((yycchh)) ddoo
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy w
w
iim
miieenniiuu W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPooddppiiss((yy))
oossoobbyy((oossóóbb))
uuppoow
waażżnniioonneejj((yycchh))
ddoo ppooddppiissaanniiaa
nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy w
w
iim
miieenniiuu
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPPiiieeeccczzzęęęddd(((ccciiieee)))
W
W
w
w
Wyyykkkooonnnaaaw
wcccyyy(((óóów
w)))

M
Miieejjssccoow
woośśdd
ii ddaattaa
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w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.
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Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywad niniejsze zamówienie.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyd w
wykonywaniu zamówienia,

lll...ppp...

1)

ZZZaaakkkrrreeesss

IIIm
m
w
miiięęęiiinnnaaazzzw
wiiissskkkooo

O
O
w
w
m
w
Osssooobbbaaappprrrzzzeeew
wiiidddzzziiiaaannnaaadddooow
wyyykkkooonnnaaannniiiaaazzzaaam
móóów
wiiieeennniiiaaa
ZZZaaakkkrrreeesss
PPPooodddssstttaaaw
w
waaadddooo
w
W
dddyyyssspppooonnnooow
w
w
W
w
wyyykkkooonnnyyyw
waaannnyyyccchhh
Wyyykkkssszzztttaaałłłccceeennniiieee
waaannniiiaaaooosssooobbbąąą
ccczzzyyynnnnnnooośśśccciii
ppprrrzzzeeezzzW
W
w
Wyyykkkooonnnaaaw
wcccęęę

Kierownik budowy w
specjalności sieci sanitarnych

* Podad informacje nt. wykształcenia
Zamawiający dopuszcza możliwośd przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności
od posiadanych uprawnieo.

PODPIS(Y):

ll..pp..

NNaazzw
waa((yy))
W
y
k
o
n
a
Wykonaw
wccyy((óów
w))

NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy
PPooddppiiss((yy)) oossoobbyy((oossóóbb))
((oossóóbb)) uuppoow
waażżnniioonneejj((yycchh))
uuppoow
waażżnniioonneejj((yycchh)) ddoo
ddoo ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy
ooffeerrttyy w
w iim
miieenniiuu
w
w iim
miieenniiuu W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPiieecczzęędd((cciiee))
W
Wyykkoonnaaw
wcc((óów
w))

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.

M
Miieejjssccoow
woośśdd
ii ddaattaa
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZDROJOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.
ZDROJOWEJ, WIEJSKIEJ I ZIELONEJ W DĘBICY.
oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyd:
co najmniej jedna osoba
w specjalności sieci sanitarnych

posiadająca

uprawnienia

do

kierowania

robotami

budowlanymi

PODPIS(Y):

ll..pp..

NNaazzw
waa((yy))
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy
PPooddppiiss((yy)) oossoobbyy((oossóóbb))
((oossóóbb)) uuppoow
a
ż
ważnniioonneejj((yycchh))
uuppoow
waażżnniioonneejj((yycchh)) ddoo
ddoo ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy
ooffeerrttyy w
w iim
miieenniiuu
w
w iim
miieenniiuu W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPiieecczzęędd((cciiee))
W
Wyykkoonnaaw
wcc((óów
w))

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.

M
Miieejjssccoow
woośśdd
ii ddaattaa
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Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:
LL..pp..
NNaazzw
waa
rroobboottyy

W
Waarrttoośśdd
KKoonnttrraakkttuu
w
w [[PPLLNN]]**

PPrrzzeeddm
miioott rroobboottyy
w
wrraazz zz kkrróóttkkiim
m jjeejj
ooppiisseem
m

DDaattaa w
wyykkoonnaanniiaa
ppoocczząątteekk
((ddaattaa))

zzaakkoooocczzeenniiee
((ddaattaa))

OOddbbiioorrccaa
((nnaazzw
waa,,
aaddrreess,, nnrr
tteelleeffoonnuu ddoo
kkoonnttaakkttuu))

NNaazzw
waa
666
W
y
k
o
n
a
Wykonaw
wccyy

UUw
waaggii

1.
2.
3.
* wartośd kontraktu oznacza wartośd wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych
kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartośd tych kontraktów należy podad w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia
spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego
wykonania tej roboty.
PODPIS:

ll..pp..

6

NNaazzw
waa((yy))
W
y
k
o
n
a
Wykonaw
wccyy((óów
w))

NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy
((oossóóbb)) uuppoow
waażżnniioonneejj((yycchh))
ddoo ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj
ooffeerrttyy w
w iim
miieenniiuu
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPooddppiiss((yy)) oossoobbyy((oossóóbb))
uuppoow
waażżnniioonneejj((yycchh)) ddoo
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj
ooffeerrttyy w
w iim
miieenniiuu
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPiieecczzęędd((cciiee))
W
Wyykkoonnaaw
wcc((óów
w))

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.

M
Miieejjssccoow
woośśdd
ii ddaattaa
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Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

OŚWIADCZAM, ŻE:
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialnośd, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartośd niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości
umowy,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.
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30

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

PODPIS:

ll..pp..

NNaazzw
waa((yy))
W
y
k
o
n
a
Wykonaw
wccyy((óów
w))

NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy ((oossóóbb))
uuppoow
a
ż
n
ważniioonneejj((yycchh)) ddoo
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy w
w
iim
miieenniiuu W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPooddppiiss((yy)) oossoobbyy((oossóóbb))
uuppoow
a
ważżnniioonneejj((yycchh)) ddooppooddppiissaanniiaa
nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy w
w iim
miieenniiuu
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

PPiieecczzęędd((cciiee))
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óó
w
w))

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.
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ii ddaattaa

Częśd I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 7 – Wykaz cen
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

11/DT-4/PZP-4/04/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

CCzzęęśśdd 11 –– SSiieedd w
wooddoocciiąąggoow
waa ii kkaannaalliizzaaccjjii ssaanniittaarrnneejj w
w uull.. ZZddrroojjoow
weejj..
Cena
L.p.
Opis
Nazwa
Ilośd
jedn.
I. Wodociąg
1.
Wykonanie sieci wodociągowej
83,0mb
HDPE Dn32
2.
Wykonanie sieci wodociągowej
91,0mb
HDPE Dn63
roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z
3.
Wykonanie sieci wodociągowej
130,0mb
transportem, szalowanie, odwodnienie, zasypywanie
HDPE Dn90
wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie
,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane ,
4.
Wykonanie sieci wodociągowej
1078mb
połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,
podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, obsypki,
HDPE
Dn110
oznakowanie dwoma taśmami, odbiory, próby szczelności
, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji
5.
Hydrant naziemny
11 kpl.
ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, rozebranie
podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z
6.
Zasuwa Dn80
3 szt.
zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie,
7.
Zasuwa
Dn100
6 szt.
ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej,
badanie
sanepidu,
badania
i
odbiory
8.
Przewierty pod drogą
42 mb – 7
szt.
9.
Przekroczenie potoku
20 mb 2kpl.
10.
Montaż nawiertek
11szt.
II. Sied kanalizacji sanitarnej
roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z
5.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej 1012,5mb
transportem,
szalowanie, odwodnienie, zasypywanie
wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie
PCV Dn200
,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane ,
połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,
6.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej 68mb
podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby
PCV Dn160
szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu,
7.
Wykonanie studni betonowych
45kpl.
rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z
Dn1000 z włazem typu ciężkiego
zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie,
8.
Wykonanie studni PCV Dn425
9kpl.
ułożenie asfaltów warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej, badania i odbiory

Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty)

Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.

Wartośd
netto

31

Częśd I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

CCzzęęśśdd 22 –– SSiieedd kkaannaalliizzaaccjjii ssaanniittaarrnneejj w
w uull.. W
Wiieejjsskkiieejj ii ZZiieelloonneejj..
L.p.

Opis

Nazwa

Ilośd

Cena
jedn.

Wartośd
netto

I. Kanalizacja sanitarna Wiejska – 2 (studnie C130-C268.1, C243-C244)
Wykonanie kanalizacji sanitarnej 492,1mb
PCV Dn200
Wykonanie kanalizacji sanitarnej 28,5mb
PCV Dn160
Wykonanie studni betonowych
25kpl.
Dn1000 z włazem typu ciężkiego

roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z
transportem,
szalowanie, odwodnienie, zasypywanie
wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie
,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane ,
połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,
podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby
szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu,
rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z
zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie,
ułożenie asfaltów warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej, badania i odbiory

1.
2.
3.

II. Kanalizacja sanitarna Wiejska – 1 (studnie C8-C90b, C88-C86, C91-C237, C223-C230.1)
Wykonanie kanalizacji sanitarnej 670mb
PCV Dn200
Wykonanie kanalizacji sanitarnej 68,5mb
PCV Dn160
Wykonanie studni betonowych
29kpl.
Dn1000 z włazem typu ciężkiego

roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z
transportem,
szalowanie, odwodnienie, zasypywanie
wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie
,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane ,
połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,
podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby
szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu,
rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z
zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie,
ułożenie asfaltów warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej, badania i odbiory

4.
5.
6.

III.
7.
8.
9.
10.

Kanalizacja sanitarna Zielona (studnie B108-B136)
Wykonanie kanalizacji sanitarnej
PCV Dn200
Wykonanie kanalizacji sanitarnej
PCV Dn160
Wykonanie studni betonowych
Dn1000 z włazem typu ciężkiego
Wykonanie studni PCV Dn425

roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z
transportem, szalowanie, odwodnienie, zasypywanie
wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie
,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane ,
połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,
podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby
szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu,
rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z
zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie,
ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej, badania i odbiory

685,5mb
69,5mb
28kpl.
1kpl.

Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty)

Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:

UWAGA
1.
Wykonawca jest zobowiązany wypełnid pola wartościami zł, do dwóch miejsc po przecinku.
2.
Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli.

PODPIS:

lll...ppp...

N
N
w
Naaazzzw
waaa(((yyy)))
W
W
w
w
Wyyykkkooonnnaaaw
wcccyyy(((óóów
w)))

N
N
w
m
Naaazzzw
wiiissskkkoooiiiiiim
miiięęęooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))
uuupppooow
w
waaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))dddooo
pppooodddpppiiisssaaannniiiaaannniiinnniiieeejjjssszzzeeejjjooofffeeerrrtttyyyw
w
w
iiim
m
W
w
w
miiieeennniiiuuuW
Wyyykkkooonnnaaaw
wcccyyy(((óóów
w)))

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))
uuupppooow
w
waaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))dddooo
pppooodddpppiiisssaaannniiiaaannniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj
ooofffeeerrrtttyyyw
w
m
wiiim
miiieeennniiiuuu
W
W
w
w
Wyyykkkooonnnaaaw
wcccyyy(((óóów
w)))

PPPiiieeeccczzzęęęddd(((ccciiieee)))
W
W
w
w
Wyyykkkooonnnaaaw
wccc(((óóów
w)))

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.

M
M
w
Miiieeejjjssscccooow
wooośśśddd
iiidddaaatttaaa
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Instrukcja wypełniania załącznika nr7 – Wykaz cen.
Wstęp
Wykaz cen powinien byd odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Specyfikacjami
Technicznymi, Przedmiarami Robót będącymi częścią dokumentacji projektowej oraz Rysunkami. Uważa się, że
Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonad i sposobem ich
wykonania. Całośd robót ma byd wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego.
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie
zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
Podstawą płatności będzie faktyczna ilośd wykonanej pracy , tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i
sprawdzona przez Zamawiającego oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Wykazie cen.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót, to tylko
pozycje wymienione w Wykazie cen będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie
następowad dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująd w tej czy innej pozycji.
„Roboty uzupełniające" mogą zostad zamówione zgodnie z Prawem zamówieo publicznych (zamówienia
uzupełniające).
Krótkie opisy pozycji w Wykazie cen przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden
sposób modyfikowad bądź anulowad szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne
pozycje, należy odnosid się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i
zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą byd wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazówek Inspektora ku jego pełnemu zadowoleniu.
Warunki ogólne
2.1
Wykaz cen jest integralną częścią dokumentów Umowy. Wykaz cen podaje zakres Robót do
wykonania, opisanych w dokumentach umowy.
2.2
Przyjmuje się, że pozycje Wykazu cen pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające
wypełnienia warunków Umowy.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywad wszystkie koszty wykonania Robót i
koszty obejmujące:
• wypełnienie obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązao i wymagao
związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w umowie lub wynikających z umowy,
• koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane,
• koszty dostaw, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeo oraz
wszelkie koszty związane,
• pracę sprzętu i urządzeo, jego dostawa, utrzymanie, zasilanie, rozruch, serwis gwarancyjny,
zużycie mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych umową,
• wszelkie prace i materiały pomocnicze,
• koszty ogólne, zyski, podatki itd.,
• inne nie wymienione związane z umową.
2.3
Pozycje Wykaz cen opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych umową. Ten sposób
przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagao technicznych podanych
w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Wykazie cen w sposób
skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach
umowy.
2.4
Roboty opisane w każdej pozycji Wykazu cen skalkulowano w sposób scalony przyjmując
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i
zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktowad wskaźnikowo.
Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego
wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do
zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem Wykonawcy.
Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.
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2.5

Roboty opisane w każdej pozycji Wykazu cen winny byd wykonywane w sposób kompletny
opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartośd podana w każdej pozycji Wykazu cen
jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od
tego czy są one szczegółowo, czy nieopisane w dokumentach umowy.

Przedmiar robót
3.1
Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Wykazu cen, są oszacowaną ilością każdego rodzaju
prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego umowy, ustaloną w celu ułatwienia określenia
wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od niego
wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały wyszczególnione dla konkretnej
pozycji Wykazu cen lub, że rozmiar tych robót nie będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do
tych, jakie podano w Przedmiarze.
3.2
Roboty winny byd wyliczane w cenach netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach
Technicznych zlecanych przez Zamawiającego.
3.3
Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) i określonymi
w Specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach Technicznych winny
byd wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp.
Ceny jednostkowe
4.1
Ceny jednostkowe w Wykazie cen winny byd podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4.2
Ceny jednostkowe każdej pozycji Wykazu cen winny byd określane zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 2 i 3.
4.3
Wartośd każdej pozycji Wykazu cen musi byd iloczynem ceny jednostkowej i ilości/liczby
jednostek przedmiaru danej pozycji.
4.4
W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Wykazu cen przyjmuje się, że wartością wiążącą
Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa.
4.5
Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z umowy będą wliczone w ceny
jednostkowe.
4.6
W skład cen jednostkowych wchodzą również:
• Prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze niezbędne do wykonania
wszystkich elementów inwestycji,
• Geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji,
• Organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg,
• Utrzymanie przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg,
• Likwidacja objazdów i przejazdów oraz oznakowania dróg,
• Dostarczenie, zainstalowanie i demontaż tablic informacyjnych oraz urządzeo zabezpieczających
Teren Budowy oraz ich utrzymanie,
• Ubezpieczenia,
• wymiana gruntu, w razie potrzeby,
• Zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych,
• Ubezpieczenia i uzyskanie gwarancji wynikających z umowy,
• Tymczasowego lub stałe magazynowania nadmiaru gruntu,
• Usunięcie/utylizacja gruzu/śmieci z trasy robót liniowych,
• Wycinka drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót, wraz z uzyskaniem wymaganych
pozwoleo,
• Urządzenie i likwidacja zaplecza Wykonawcy,
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
• Urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
• Utrzymanie zaplecza budowy,
• Próby, płukanie, dezynfekcja oraz rozruch instalacji i urządzeo będących przedmiotem zamówienia.

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy.
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