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1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.   

Adres: ul. Kościuszki 6;  

37-611 Cieszanów  

e-mail: zuk.cieszanow@op.pl 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z: 

Budowa rurociągu tłocznego z miejscowości Dachnów do miejscowości Cieszanów 

rurociągiem PE fi 110 (SDR- 17) PN- 10  zgrzewanych doczołowo w suchym wykopie. 

Rewizyjne i odpowietrzające fi 1000. Długość rurociągu 4455 mb.  

 
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, a warunki realizacji przedmiotu 
umowy określa projekt umowy. Przedmiar robót załączony do dokumentacji jest tylko poglądowy. 

Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach poglądowych . 

Wszystkie materiały wymienione z nazwy producenta są tylko przykładowe dopuszcza 

się produkty równoważne. 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Umowa z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 

„Ustawy”, zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 17.07.2015r.  

3. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

OFERTY. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące: 
1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 

W zakresie pkt. 1 Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 

wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie 

roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej na kwotę  100 000,00 zł. Ocena 

na zasadzie spełnia nie spełnia 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 



 

 

2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ 

OFERENT W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU  

1) Wraz z ofertą złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 

Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art.22 ustawy- wzór oświadczenia 

stanowi załącznik  do SIWZ 

b) wykaz  wykonanych robót budowlanych w  okresie  ostatnich  pięciu lat  przed  

upływem terminy składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie – wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył co najmniej co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie sieci kanalizacyjnej na kwotę  100 000,00 zł. . – 

załącznik  oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Zamawiający żąda złożenia  
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik  

b) aktualny odpis 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  

c) aktualne 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; 

d) aktualne  zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

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; 

3) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zobowiązuje się do przedłożenia zamiast dokumentów : 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i oświadczeń dotyczących tych 

podmiotów, określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału siwz.  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia : 

a) składają wspólnie oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy, i dokumenty wymienione w 

pkt. 1 niniejszego rozdziału siwz, a ponadto 

b) każdy z wykonawców składa oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i dokumenty 

wymienione w pkt. 2 niniejszego rozdziału siwz, 

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, nie później niż na dzień składania ofert. 

 

 

3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI: 

a. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 

i oferenci zgodnie z wyborem Zamawiającego przekazują za pomocą poczty 

elektronicznej na adres przetari@cieszanow.eu  

b. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się za pomocą pisma. 

c. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje przekazane 

za 

pomocą emaila oraz pisma  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu. 

Wnioski o wyjaśnienia dotyczące SIWZ powinny być sporządzone w formie dokumentu 

tekstowego formacie PDF przesłane za pomocą poczty elektronicznej. Treść pytania można 

przekazywać również pisemnie. Zamawiający po otrzymaniu zapytania odpowie emailem  na 

każdy wniosek o wyjaśnienia SIWZ., który otrzyma w terminie i na zasadach określonych w 

art. 38 ustawy. nie Odpowiedź Zamawiającego będzie wysłana wszystkim Oferentom, bez 

podania jej źródła, oraz zamieszczona na stronie Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich  Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz.  

4. WADIUM  

1 Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium 

5. ZWIĄZANIE OFERTĄ: 

Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni, licząc od daty terminu składania ofert. Przed 

mailto:przetari@cieszanow.eu


 

 

upływem tego terminu Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie tego 

terminu. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie na maszynie do 

pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką  (lub załączony przez 

Zamawiającego druk oferty zostanie wypełniony nieścieralnym atramentem), spięta w 

sposób nierozerwalny, 

b) oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważniona(ne) do 

reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu, 

c) załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, 

d) wszystkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone 

podpisem osoby uprawnionej, 

e) w przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta 

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 

przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie 

ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, 

f) każdy Oferent może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę, 

g) oferty składane są w jednym egzemplarzu, 

h)   oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty, 

i)    oferent umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowane na 

Zamawiającego w następujący sposób: 

„Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów 

Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. 
Cieszanów z dopiskiem Oferta nie otwierać przed 15-06-2015 r. godz. 8.30”. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać 

nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej 

opóźnienia. 

Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy 

przygotować w sposób określony w pkt. i) oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu 

zaadresowanym w następujący sposób: 

„Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów 

Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. 
Cieszanów Dostarczyć do Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. w budynku Centrum 

Kultury i Sportu ul. Kościuszki 4   , pierwsze piętro , do dnia 15-06-2015 r. do godz. 800”. 

 

7.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT: 

1 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. ul. Kościuszki 6 , 37-611 Cieszanów), 

najpóźniej do dnia 15.06.2015r. do godziny 8.00, 

2 oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu, 



 

 

3 oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, 

4 zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez oferenta przed upływem terminu do 

składania ofert są dopuszczalne, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i 

oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 9, a koperta będzie 

dodatkowo oznaczona: "ZMIANA" lub  "WYCOFANIE". 

5 Otwarcie ofert jest jawne 

6 Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową i rozpoczęcie przetargu nastąpi w 

dniu 15.06.2015r. o godzinie 8.30 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług 

Komunalnych sp. z o.o. 37-611 Cieszanów),  bezpośrednio  przed otwarciem  

ofert  Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1 Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie 

przedmiaru robót i sporządzonego na jego podstawie przez Wykonawcę 

kosztorysu ofertowego, należy podać na formularzu oferty (załącznik nr 1). 

Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca załącza do oferty 

kosztorys ofertowy. 

2 Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, 

materiałów, w tym wszystkie urządzenia wyroby konstrukcje wraz z kosztami 

ich zakupu, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnych 

do wykonania robót objętych dana jednostką przedmiarową, a tak że koszty 

pośrednie i zysk. 

3 W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje 

przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i wartości dla każdej 

pozycji przedmiaru. Pominięcie pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty, 

natomiast nieokreślenie ceny jednostkowej dla jakiejkolwiek pozycji 

przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, brak wyniku obliczenia wartości ceny 

skutkować będzie odrzuceniem oferty, o ile omyłek tych nie będzie można 

poprawić w trybie art. 87 ust. 2 ustawy. 

4  Cena oferty przedstawiona przez wykonawcę w formularzu oferty musi być 

kompletna, jednoznaczna i ostateczna zawierająca podatek VAT naliczony 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

5 Wykonawca może podać tylko jedna cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 

6 Określona przez Wykonawcę cena oferty, jest stała i nie może ulec zmianie w 

okresie obowiązywania umowy wraz z wszystkimi składnikami 

cenotwórczymi. W związku z tym wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty 

wszystkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty 

, odzysk materiałów wtórnych koszty zagospodarowania odpadów itp. tek by 



 

 

zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 

siwz. 

7 Rozliczenie za wykonanie zadania odbywać się będzie w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

9.  OPIS KRYTERIÓW ICH ZNACZENIE 

 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 

Opis kryteriów: 

Oferty oceniane będą punktowo. Suma uzyskanych punktów w kryterium cena i gwarancja da 

ilość punktów jaka otrzymała oferta. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta 

wynosi 100 pkt. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty dla 

poszczególnych  ofert zostaną obliczone następująco:  

 

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:  

KRYTERIUM – cena podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) Wykonawca może 

maksymalnie uzyskać 90pkt.  

 

suma cen jednostkowych ważonych oferty najniższej cenowo brutto 

Cena = ------------------------------------------------------------------   90 pkt  

suma cen  jednostkowych ważonych badanej oferty brutto 

 

KRYTERIUM – gwarancja Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10pkt. 

Zamawiający zastrzega że minimalny okres na jaki może zostać udzielona gwarancja to 36 

miesięcy, 

Za minimalny okres 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 2 pkt. 

Za okres 48miesięcy Wykonawca otrzyma 6 pkt.  

Za okres 96 miesięcy Wykonawca otrzyma 10pkt. 

10.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1 Zamawiający nie  żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

11. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

 Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po otwarciu ofert. 

 Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń ) i na stronie 

internetowej www.przetargi.cieszanow.eu   oraz niezwłocznie prześle zawiadomienie o wyniku 

przetargu do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. 

 Zamawiający w informacji o wyniku przetargu wskaże firmę (nazwę) adres oferenta 

którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 

 Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do oferenta, którego 

http://www.przetargi.cieszanow.eu/


 

 

oferta została wybrana, określając termin i miejsce zawarcia umowy. 

 Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie nie 

krótszym niż zgodnym z ustawą  od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie 

później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 Oferent przed podpisaniem umowy musi przedstawić: 

 uprawnienia osoby wykonującej funkcję kierownika budowy wraz z 

zaświadczeniem przynależności do izby. 

 zaświadczenie o wisie do ewidencji działalności gospodarczej, (w przypadku nie 

podlegania przepisom wpisu do rejestru) 

 Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej 

wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis 

ubezpieczeniowych. 

 

12. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ ZAWARTE W TREŚCI 

UMOWY 

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy będący załącznikiem do 

niniejszej specyfikacji. 

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić w zakresie: 

1) zmiana terminu (może nastąpić wówczas gdyby nastąpiły okoliczności nie przewidziane 

w trakcie zawierania umowy nie wynikające z winy żadnej ze stron np. klęska żywiołowa, 

ulewne deszcze, długotrwałe braki energii elektrycznej itp. Termin może ulec wydłużeniu 

o czas w jakim występowały dane okoliczności.) 

2)  zmiana materiałów (może nastąpić tylko wówczas gdy materiały wykorzystane do 

wykonania przedmiotu zamówienia będą takiej samej jakości jak zaproponowane w 

ofercie bądź lepsze. Zmianę materiałów musi zatwierdzić inspektor nadzoru 

inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym) 

3) zmiana technologii wykonania (może nastąpić wówczas gdy zastosowana technologia 

będzie równoważna lub lepsza od zaproponowanej w ofercie. Zmianę technologii musi 

zatwierdzić inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym ) 

Wszelkie zmiany muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym, a ich zastosowanie nie może 

pociągać za sobą dodatkowego wynagrodzenia.  

Jeżeli Oferent nie spełni wymogów określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy i/lub określonych w  

Specyfikacji, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1 Ustawy. 

1 Przed podpisaniem umowy należy złożyć: 

a)  w celu identyfikacji osoby upoważnionej do reprezentacji zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej.  

b) Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach kierownika budowy. 



 

 

13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOWI 

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy i innym podmiotom jeżeli 

maja lub miały interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły 

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 

oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub od zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. 

3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach 

określonych ustawą.  

14. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6) 

USTAWY. 

16. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

17. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 

18. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

.....................................................              ........................ , dnia  

    Nazwa firmy i adres (wykonawcy) 

województwo: ..................................... 

NIP: ................................................... 

........................................................... 

adres e-mail wykonawcy i strony www. 

 O F E R T A 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym  

Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. 

Cieszanów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach: 

 

Łączna cena brutto: ............................... zł  

słownie: .............................................................................................. zł 

Podatek VAT: ............................ zł za  

słownie: .............................................................................................. zł 

Cena netto: ................................ zł za  

słownie: .............................................................................................. zł  

1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami

 przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

2. W okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonaliśmy i wykonujemy roboty o podobnym charakterze.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z miejscem wykonywania 

usług).  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 

w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane 

dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.  

7. Oświadczamy,  że załączyliśmy do oferty wszystkie załączniki wymagane w SIWZ  

 

……………………………………………….. 

Podpisy osób uprawnionych  do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

 



 

 

 .......................................   

 

 .......................................   Załącznik nr 2 

( pieczęć firmowa Oferenta) 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

z art. 22  

 

 

 

Składając ofertę w przetargu  na:  

Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. 
Cieszanów oświadczamy , że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

 

 

 

(podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

( pieczęć firmowa Oferenta) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Z art. 24 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

 

 

zamówienia publicznego Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, że .............................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie  

 

 

(oznaczenie Wykonawcy) 

 

 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą pzp". 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

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; 

 

 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

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; 

 

 

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 pełnomocnego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

UMOWA 

/wzór/ 

 
Zawarta w dniu ................................pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. . 

zwany dalej „Zamawiającym" reprezentowany przez: 

Wiesław Ciepły – Prezes Zarządu  

Elżbieta Iwanejko – Prokurent, Główny Księgowy  

a 

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez 

……………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem zamówienia jest  

Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. 
Cieszanów  
Roboty  wyżej wymienione zostaną wykonane w technologii i zakresie zgodnym z  projektem 

budowlanym, ofertą wykonawcy. 

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

Termin wykonania umowy ustala się na dzień ……………….r. 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonymi terminami, obowiązującymi 

normami,  zasadami sztuki technicznej a w szczególności budowlanej, wskazaniami nadzoru 

inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, 

BHP. 

2.W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu 

umowy, w tym między innymi; kosztów korzystania z zaplecza socjalnego, zajęcia pasa 

drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz kosztów ewentualnych 

odszkodowań za szkody powstałe w wyniku realizacji robót . 

3.Terminowe  wykonanie prac przy usuwaniu usterek powstałych z winy Wykonawcy           

   i  stwierdzonych przez nadzór w czasie trwania robót. 

4.Udzielenie stosownych gwarancji. 

5.Zgłaszanie do odbioru poszczególnych etapów robót. 

6.Zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu – pod rygorem ich nie 

odebrania. 

7.Likwidacja własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zapleczy 

technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w 

terminie nie później niż 10 dni od zakończenia robót i odbioru końcowego. 

8.Przekazanie atestów wbudowanych materiałów oraz protokołów pomiarów po zakończeniu 

każdego etapu robót, o ile przepisy szczegółowe wymagają wykonania pomiarów. 

9.Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym 

przepisami szczególnymi. 

10.Brak dokumentów wymienionych w pkt. 8, 9 będzie podstawą do odmowy odbioru przez     



 

 

Zamawiającego.  

§4 

Obowiązki stron  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz 

z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde 

żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu; 

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 



 

 

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia. 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

18) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania 

umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich 

od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem 

lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, 

co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie 

ww. polis ubezpieczeniowych. 

19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót.  

20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  

§5 

Przesunięcie terminu realizacji 

1.Ustalony w §2  termin zakończenia prac może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego 

w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu (może nastąpić wówczas gdyby nastąpiły okoliczności nie przewidziane 

w trakcie zawierania umowy nie wynikające z winy żadnej ze stron np. klęska żywiołowa, 

ulewne deszcze, długotrwałe braki energii elektrycznej itp. Termin może ulec wydłużeniu 

o czas w jakim występowały dane okoliczności.) 

2)  zmiana materiałów (może nastąpić tylko wówczas gdy materiały wykorzystane do 

wykonania przedmiotu zamówienia będą takiej samej jakości jak zaproponowane w 

ofercie bądź lepsze. Zmianę materiałów musi zatwierdzić inspektor nadzoru 

inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym) 

3) zmiana technologii wykonania (może nastąpić wówczas gdy zastosowana technologia 

będzie równoważna lub lepsza od zaproponowanej w ofercie. Zmianę technologii musi 

zatwierdzić inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym ) 

2.W przypadku wystąpienia okoliczności ujętych w § 5 pkt.1 Strony ustalą nowy termin 

zakończenia robót w drodze aneksu do niniejszej umowy. 

3.W przypadku zaistnienia okoliczności ujętych w § 5 pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu ww. okoliczności 

wraz z ewentualnym  podaniem przyczyn, z powodu których ww. okoliczności wystąpiły. 

§6 



 

 

Cena i płatności 

1.Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe  brutto (zawierające podatek VAT)  w kwocie:  

…………………………zł 

(słownie. ……………………………………………………………… złotych) 

2.Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek  wskazany na fakturze. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie fakturą końcową 

wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. 

4. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 

z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

§ 7 

Roboty dodatkowe 

1.W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym nie występują roboty dodatkowe. 

§ 8 

Odbiór robót 

1. Strony ustalają, że data podpisania odbioru końcowego przez komisje Inwestora jest 

datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego stanowić 

będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia. 

2. Po dokonaniu odbioru częściowego Wykonawca ma prawo do złożenia faktury 

częściowej. Faktura częściowa może zostać złożona jedynie w przypadku dokonania odbioru 

częściowego bez uwag. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego Komisja Zamawiającego 

dokona wpisu usterek do wykonania, Wykonawca nie może złożyć faktury częściowej do 

momentu usunięcia usterek zatwierdzonych protokołem komisji Zamawiającego. 

3. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulęgające zakryciu. 

Odbioru tych robót będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego i winien on nastąpić 

w terminie 4 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy. 

4. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej pismem do Zamawiającego. Dla 

dokonania odbioru częściowego, wykonawca przedłoży niezbędne dokumenty, świadectwa 

zgodności z odpowiednimi normami , certyfikaty, świadectwa wykonania prób i atesty 

dotyczące odbieranego elementu robót. 

5. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży 

inwestorowi dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu 

zamówienia. 

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zlecenia poczynione trakcie odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu 

gotowości odbioru przez Wykonawcę 

9. W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych , 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek, nie 

zwalnia to jednak Wykonawcę  z postanowień § 12. 

10. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne normami 

branżowymi, Zamawiający może powstrzymać się od dokonania odbioru do czasu usunięcia 

usterek przez Wykonawcę. Jeśli usterki nie zostaną usunięte do czasu upływu terminu 



 

 

określonego przez Zamawiającego, Wykonawca od chwili upływu tego terminu będzie 

pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót. 

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo : 

1) Wydawać kierownikowi budowy poleceń, potwierdzając je wpisem do dziennika 

budowy , dotyczących : usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych, 

2) Żądać od  kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania  dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

 

§ 9 

Gwarancje 

1.Wykonawca gwarantuje dobrą jakość realizacji robót objętych niniejszą umową, zgodnie 

z wymogami umowy, z dokumentacją, zasadami sztuki technicznej, wskazaniami nadzoru 

inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami BHP. 

2.Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego robót 

i wynosi … miesięcy.  

3.Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na 

własny koszt w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia komisyjnego dla usterek mających 

wpływ na eksploatację obiektu i do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego dla usterek nie 

mających wpływu na eksploatację obiektu. 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy /nie dotyczy/ 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości ..% wartości 

zamówienia. 

 3.Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub 

gwarantowanych  przez Skarb Państwa. 

4. Wykonawca w chwili zawarcia umowy wniósł  zabezpieczenie w kwocie …………….  zł 

co stanowi 100 % ustalonej kwoty zabezpieczenia. 

5.Strony ustalają, że : 

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania  

robót. 

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

6.Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona 

w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 

rękojmi. 

§11 

Postanowienia dodatkowe 

1.Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego: ………………………                   

 Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie: ………………………… 

2.Wykonawca ma prawo zmian rodzaju materiałów i technologii wykonania robót, na które 

wyraził pisemną zgodę Zamawiający .Wszelkie uzgodnienia związane z ceną, rodzajem 



 

 

użytych materiałów zamiennych i technologii wykonania robót Wykonawca będzie prowadził 

wyłącznie z Zamawiającym. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części  z robót  ( do wysokości 20 % 

ogólnej ich wartości) określonych w §1 ust 1 z powodu braku środków finansowych .Wobec 

powyższego Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w komisyjnym odbiorze robót przedstawiciela 

instytucji dotującej zamówienie. 

§12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 

a/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 10% 

wartości wynagrodzenia umownego, 

b/ za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia robót 0,2% wartości umownego 

wynagrodzenia, 

c/ za nieterminowe usunięcie usterek, do usunięcia których Wykonawca był zobowiązany       

z tytułu udzielonej gwarancji – 0,2% wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki licząc od daty wyznaczonej do czasu usunięcia usterek. 

2. Zamawiający zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku wystąpienia szkody, której rzeczywista  wysokość przekracza  wartość kary 

umownej, lub utraty z winy wykonawcy dofinansowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy, gdy Wykonawca: 

- opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac dłużej niż 14 dni  od dnia przekazania 

protokolarnego placu budowy; 

- wykonuje prace w sposób oczywiście wadliwy 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary: 

a) Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w 

wysokości ustawowej. 

b) za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego 2% wartości 

niewykonanej części zadania. 

§ 13 

Podwykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest realizować  roboty objęte umową samodzielnie na 

uczestnictwo podwykonawców wymagana jest zgoda pisemna Zamawiającego. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, a zwłaszcza  Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo  zamówień publicznych oraz Prawa 

budowlanego. 

§ 15 

1.Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 16 

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 

przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia 

rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd. 

§ 17 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1.Kosztorys ofertowy. 

§18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 



 

 

stron. 

§19 

Umowa jest wiążąca z dniem podpisania jej przez obydwie stron. 
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 Załącznik.  nr 5 

................................................................ 

      ( pieczęć Oferenta ) 

 

Wykaz 

wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  terminem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia,  

 Składając ofertę w trybie przetargu na  

Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. 

Cieszanów oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat n/w prace o 

podobnym charakterze co przedmiot zamówienia: 

 

Lp

. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Dane kontaktowe 

telefon. 

Charakterystyka 

zadania z podaniem: 

miejsca realizacji, 

rodzaju technologii, 

itp. 

Całkowita 

wartość 

zadania 

( PLN ) 

Termin 

realizacji 

zadania (data 

rozpoczęcia        

i zakończenia) 

Nr referencji w 

załączeniu 

(dotyczy zamówień 

o wielkości 

charakterze 

zbliżonych do 

przedmiotu 

zamówienia) 

1 2 3 4 5 6 

      

                                       

 

..............................................                              ……………………………   

 miejscowość i data                                                        /podpis i pieczęć imienna osoby/ osób  

                                                                                                 uprawnionych  reprezentowania 

oferenta/ 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 

……………………………. 

( pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.26 ust.2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) 

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa firmy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. Cieszanów  

Oświadczam (-y), że: 

1.Zgodnie z art.26 ust.2 pkt 2 d oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 

poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz.759)  ̽

2.W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej ̽. 

̽- niepotrzebne skreślić 

 

 

………......,dnia……………                                 …………………………………………………… 

( podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

 


