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WARUNKI ZAMÓWIENIA – WZ

o warto ci poni ej 14000,00 euro

Gmina W chock - Urz d Miasta i Gminy W chock
zaprasza do sk adania ofert na realizacj  projektu pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ko cielnej na

dzia ce nr ewid. 2346”.

I. Zamawiaj cy:

Gmina W chock,
27 – 215 W chock ul. Wielkowiejska 1
Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ko cielnej na dzia ce nr
ewid. 2346 która obejmuje:
- kana  grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 mm – 38,00 m,
- studzienka kanalizacyjna z kr gów betonowych Ø 1000 mm z w azem z eliwa
sferoidalnego – 1 szt.
- rura ochronna dn 100 mm – 6 m,
- próba szczelno ci,
- inspekcja telewizyjna,
- obs uga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Szczegó owy zakres okre lony jest  przedmiarze robót który nale y rozpatrywa cznie z
projektem budowlanym oraz specyfikacj  techniczn .
Wykonawca przed rozpocz ciem robót budowlanych winien uzyska  decyzj

wi tokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalaj  na prace przy
zabytku poniewa  przedmiotowy odcinek kanalizacji usytuowany jest w obr bie zabytku
wpisanego do rejestru zabytków województwa wi tokrzyskiego pod nr A831 tj. ródmie cie
osady.

III. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – do 31.07.2013 r.
Za termin wykonania zamówienia przyjmuje si  dzie  pisemnego zg oszenia Zamawiaj cemu
przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego przedmiotu umowy wraz z
przekazaniem pe nej dokumentacji odbiorowej w tym powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej z potwierdzeniem o przyj ciu do pa stwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Starachowicach z adnotacj  (je eli ma zastosowanie) o zgodno ci z odpowiednimi
uzgodnieniami ZUD. Pisemne zg oszenie gotowo ci do odbioru dla swej skuteczno ci musi
zawiera  adnotacj  inspektora nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów
odbiorowych oraz mo liwo ci zg oszenia Zamawiaj cemu gotowo ci do odbioru.

IV. Warunki udzia u w post powaniu:
1. Zamawiaj cy dopuszcza do udzia u w post powaniu oferentów którzy:
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  A. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nak adaj  taki obowi zek,
Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony na podstawie o wiadczenia o spe nieniu
warunków udzia u w post powaniu za cznik Nr 5 do WZ (orygina ).

B. Dysponuj  niezb dn  wiedz  i do wiadczeniem,
Warunek ten b dzie spe niony przez Wykonawc , który wykona  co najmniej 2 roboty

budowlane w zakresie budowy sieci wod – kan. o warto ci minimum 30000,00 z  ka da – w
okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert a je eli okres prowadzenia
dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie potwierdzone dokumentami, e roboty te zosta y
wykonane w sposób nale yty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo
uko czone.

W przypadku wykazania wiedzy i do wiadczenia innych podmiotów, wykonawca przed y
pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- za cznik nr 9 do WZ.
C. Dysponuj  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiaj cy uzna ten warunek za spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e dysponuje co
najmniej:
-  jedn  osob , która b dzie pe ni  funkcj  kierownika budowy, posiadaj  uprawnienia
budowlane w specjalno ci instalacyjno - in ynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmuj cej sieci wodoci gowe i kanalizacyjne lub równowa ne dysponuj aktualnym
za wiadczeniem o przynale no ci do w ciwej Izby Samorz du Zawodowego,

W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
wykonawca przed y pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia –za cznik
nr 9 do WZ.

  2. Zamawiaj cy oceni spe nienie warunków udzia u w post powaniu na podstawie
dokumentów za czonych do oferty na zasadzie „spe nia „/ „nie spe nia”.
3. Wykonawca musi wykaza  spe nianie ka dego z warunków.
4. Niespe nienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z
post powania.
V. O wiadczenia i dokumenty jakie maj  dostarczy  wykonawcy.
1. Wykonawca zobowi zany jest przed  nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania
ofert,
Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pi ciu lat a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich warto ci, daty i
miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentów potwierdzaj cych, i  roboty te
zosta y wykonane z nale yt  staranno ci   - za cznik nr 7 do WZ.
wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci
odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e
zakresu wykonywanych przez nie czynno ci oraz informacje o podstawie do
dysponowania tymi osobami wg wzoru okre lonego w za . Nr  8  do WZ,

wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu za cznik Nr 5 WZ
(orygina ).
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       2. Oferent sk ada wszystkie dokumenty w formie orygina u lub kopii po wiadczonej za
zgodno  z orygina em przez wykonawc .

VI. Informacje o sposobie porozumiewania si  zmawiaj cego z oferentami
       oraz przekazywania o wiadcze  i dokumentów a tak e wskazanie osób
       uprawnionych do porozumiewania si  z oferentami.
1. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelk  inn  korespondencj
zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj  pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn  (z
zastrze eniem pkt.2). je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  korespondencj  za
pomoc  faksu lub drog  elektroniczn  – ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie
potwierdza fakt ich otrzymania (np. wysy aj c faks zwrotny). W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomo ci przez Wykonawc  przyjmuje si , e pismo wys ane
przez Zamawiaj cego na ostatni znany nr faksu podany przez Wykonawc  zosta o mu
dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  Wykonawcy z tym pismem. Adres poczty
elektronicznej Zamawiaj cego do kontaktu w sprawie niniejszego post powania:
michal.markowski@wachock.pl
Nr faksu Zamawiaj cego 41/27 – 36 – 159.

2. Forma pisemna wymagana jest do z enia oferty wraz z za cznikami.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania

ofert zmieni  tre  WZ. Ka da dokonana zmiana WZ zostanie przez Zamawiaj cego
niezw ocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano WZ oraz
zostanie zamieszczona na stronie internetowej urz du, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info

4. W przypadku gdy zmiana tre ci WZ b dzie prowadzi a do zmiany tre ci og oszenia o
zamówieniu Zamawiaj cy zamieszcza og oszenie o zmianie og oszenia na stronie
internetowej urz du, tj. http://gmina.wachock.sisco.info.

5. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci WZ
Zamawiaj cy udzieli informacji niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na dwa dni przed
up ywem terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci WZ
wp yn  do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa
wyznaczonego terminu sk adania ofert. Przed enie terminu sk adania ofert nie
wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku.

6. Zamawiaj cy jednocze nie przekazuje tre  zapyta  wraz z wyja nieniami
Wykonawcom, którym przekaza  WZ, bez ujawniania ród a zapytania oraz
zamieszcza na stronie internetowej, na której udost pniono WZ, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info

      7. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.
VII. Sposób udost pniania WZ:

WZ s  dost pne na stronie internetowej Zamawiaj cego http://gmina.wachock.sisco.info
ponadto na wniosek Wykonawcy Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcy WZ w terminie
do 5 dni, odbiór osobisty jest mo liwy w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku ul.
Wielkowiejska 1, 27-215 W chock w pok. nr 5 w godz. 745 _ 1530

 Osoba odpowiedzialna za kontakty z oferentami.
        Micha  Markowski – inspektor ds. inwestycji tel.(41) 273 61 36
          w godz. 800 – 15 30,pokój Nr 5

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta winna by  sporz dzona w j zyku polskim.
2. Oferta powinna by  sporz dzona zgodnie z wzorem – „Formularz oferty” stanowi cym

za cznik Nr 1 do WZ.

mailto:michal.markowski@wachock.pl
http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info.
http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info
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3. Do formularza ofertowego nale y do czy :
- wszelkie dokumenty o wiadczenia i informacje wymagane WZ.

4. Oferta winna zawiera  ca  Zamówienia .
5. Ka dy Oferent mo e z  w niniejszym przetargu tylko jedn  ofert  .
6. Formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny by  podpisane przez osoby

upowa nione do reprezentowania Oferenta.
7. Wszelkie poprawki lub korekty b dów w tre ci oferty powinny by  parafowane przez

osoby upowa nione do reprezentowania Oferenta.
8. W przypadku gdy oferent do cza do oferty za czniki - kopie jakiego  dokumentu, kopia

winna by  po wiadczona za zgodno  z orygina em przez osoby upowa nione do
reprezentowania Oferenta.

9. Upowa nienie do podpisania oferty winno by  do czone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów za czonych do oferty.

10. Wszystkie strony powinny by  podpisane, ponumerowane i zszyte trwale w ca .
11. W zwi zku z jawno ci  post powania przetargowego, Wykonawca mo e zastrzec

niektóre  informacje  w  swej  ofercie.  Zastrze one  mog  by  tylko  te  informacje,  których
ujawnienie narusza oby tajemnic  handlow  przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku dane
dokumenty nale y oznaczy  klauzul  „Zastrze one”.

12. Oferta powinna by  z ona  w trwale zamkni tej kopercie.
Koperta powinna by  opisana

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ko cielnej na dzia ce nr ewid. 2346”
Nie otwiera  przed dniem 27.06.2013 r. godz. 13:15

13. Wykonawcy wyst puj cy jako spó ka cywilna zobowi zani s  do za czenia do oferty
umowy spó ki oraz pe nomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej
przez wszystkich wspólników spó ki.

IX. Zawarto  oferty i sposób jej przedstawienia
Oferta powinna sk ada  si  z :
1. Formularza ofertowego – sporz dzonego zgodnie z za cznikiem do niniejszej SIWZ.
2.  Kosztorysu ofertowego.

3. Orygina u pe nomocnictwa udzielanego osobom podpisuj cym ofert , o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powy szym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
rejestrowego.

4.  W przypadku sk adania oferty przez podmioty wyst puj ce wspólnie (konsorcjum) do
oferty musi by  do czone dla podmiotu wiod cego – lidera - pe nomocnictwo do
reprezentowania wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Pe nomocnictwo musi by
podpisane przez
przedstawicieli (osoby uprawnione do reprezentowania firmy) wszystkich podmiotów

wyst puj cych wspólnie.

5. O wiadcze  i dokumentów, o których mowa w niniejszych WZ.

X. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert:
Oferty nale y sk ada  na adres Zamawiaj cego:
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Urz d Miasta i Gminy W chock, ul. Wielkowiejska 1, pok. 10 –  Sekretariat nie pó niej
ni  do – 27.06.2013 r. godz. 1300

2. Oferty otwierane b  w dniu 27.06.2013 r. o godzinie 1315 w siedzibie Zamawiaj cego w
pokoju nr 10,

Oferty z one po tym terminie zostan  Oferentowi zwrócone bez otwierania,
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert w formie elektronicznej.
Zmiana i wycofanie oferty.
Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  ofert
pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian.
Powiadomienie musi by  z one wed ug tych samych zasad jak sk adana oferta, tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert, wycofa  si  z post powania
poprzez z enie pisemnego powiadomienia (wed ug tych samych zasad jak wprowadzenie
zmian) z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostan  otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który
wprowadzi  zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonania zmian oraz zostan
do czone do oferty.
Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” b  otwierane w pierwszej kolejno ci, a po

stwierdzeniu poprawno ci procedury, oferty wycofane nie b  otwierane
Termin zwi zania ofert  ustala si  na 30 dni.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cen  ofertow  jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyra ona w PLN z dok adno ci
do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i s ownie.
2. Oferta cenowa powinna by  sporz dzona w oparciu o przedmiar robót specyfikacj
techniczn , dokumentacj  projektow  oraz zakres robót wynikaj cy z w asnej kalkulacji robót
tymczasowych i prac towarzysz cych nie obj tych dokumentacj  przetargow .
3. Cena oferty winna uwzgl dnia  wszystkie koszty zwi zane z realizacj
    przedmiotu zamówienia cznie z podatkami od towarów i us ug VAT,
   transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokó em
    ko cowego odbioru, op atami administracyjnymi (np. zaj cie pasa drogowego),

licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi nale no ciami celnymi i podatkiem
granicznym, wszelkie inne koszty nie uj te w dokumentacji a niezb dne do wykonania
przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiaj cy przewiduje rozliczenie z wykonawc  tylko w walucie polskiej.

XII. Sposób oceny ofert i kryteria jej przyznania
1. Przy wyborze ofert Zamawiaj cy b dzie kierowa  si  nast puj cymi kryteriami:
     Cena oferty – 100 %
 2. Sposób obliczania warto ci punktowej kryterium:

               Cena  najkorzystniejszej oferty
     X =   --------------------------------  * 100 punktów
                       Badana oferta
3. Za najkorzystniejsz  zostanie uznana oferta, spo ród ofert nieodrzuconych – wa nych,

zawieraj ca najni sz  cen  realizacji zamówienia.

4. Obliczaj c punktacj  dla poszczególnych ofert, Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenie do
dwóch miejsc po przecinku.
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców pisemnych
wyja nie  dotycz cych tre ci z onych ofert.

6. Zamawiaj cy poprawi w ofercie:

6.1. oczywiste omy ki pisarskie,
6.2.czywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
6.3. inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z WZ, nie powoduj ce istotnych

zmian w tre ci oferty i niezw ocznie zawiadomi o tym Wykonawc , którego oferta
zosta a poprawiona.

7. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli:
- jej tre  nie odpowiada tre ci WZ,
- zawiera b dy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zg osi  si  na

poprawienie pomy ki,
- Wykonawca nie z  wyja nie  w okre lonym terminie.
8. Je eli w post powaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie mo na

dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one oferty o
takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do

enia w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy
sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa cen wy szych ni  zaoferowane
w z onych ofertach.

9. O wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców którzy z yli oferty.
10. Zamawiaj cy mo e uniewa ni  post powanie bez podania przyczyn, zawiadamiaj c o

tym Wykonawców którzy z yli oferty.

XIII. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie :

1. ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie zamówienia,

2. zobowi zani s  do ustanowienia pe nomocnika Wykonawców wyst puj cych
wspólnie do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w post powaniu i zawarciu umowy w
sprawie zamówienia. Przyjmuje si , e pe nomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje po wiadczenie „za zgodno  z orygina em” wszystkich kopii
dokumentów,

3. pe nomocnictwo musi wynika  z umowy lub innej czynno ci prawnej  i mie
form  pisemn  , fakt ustanowienia Pe nomocnika musi wynika  z za czonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona b dzie z
pe nomocnikiem,

4. orygina  pe nomocnictwa lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em”
przez notariusza powinien by  za czony do oferty i zawiera  w szczególno ci
wskazanie:

a) post powania o zamówienie publiczne którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie

zamówienia wymienionych z nazwy z okre leniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pe nomocnika oraz zakres jego umocowania,

5. dokument pe nomocnictwa musi by  podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia, podpisy
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musz  by  z one przez osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli
(wymienione we w ciwym rejestrze),

6. przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, je eli oferta
konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj cy za da
umowy reguluj cej wspó prac  tych Wykonawców.

2. Oferta wspólna sk adana przez dwóch lub wi cej Wykonawców powinna spe nia
nast puj ce wymagania:

1. musi by  zgodna z postanowieniami WZ,
2. sposób sk adania o wiadcze  i dokumentów w przypadku sk adania oferty

wspólnej:
a) wiadczenia, formularze, dokumenty sporz dzone na za czonych

do WZ wzorach sk ada i podpisuje w imieniu wszystkich
Wykonawców Pe nomocnik wpisuj c w miejscu przeznaczonym na
podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy Wykonawców
sk adaj cych ofert  wspóln ,

b) dokumenty takie jak: odpis z w ciwego rejestru sk adane s  w
odniesieniu do ka dego z cz onków konsorcjum

XIV. Zawarcie umowy:

Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nast pi w miejscu i czasie okre lonym przez
Zamawiaj cego nie pó niej jednak ni  przed up ywem 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  odst pienia od umowy.
Wszelkie przysz e zobowi zania wykonawcy zwi zane z umow  b  wynika y ze
zobowi za  zawartych w ofercie i umowie.
Za cznikiem nr 6 do WZ jest sporz dzony przez Zamawiaj cego projekt umowy. W
jej tre ci, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiaj cego
warunki realizacji zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , przed podpisaniem
umowy zobowi zany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy,

- przed enia op aconej polisy potwierdzaj cej, e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem
zamówienia,

- przed enia umowy reguluj cej wspó prac  wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o
udzielenie zamówienia,

- z enia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
pe nomocnictwa, je eli taka konieczno  zaistnieje,

XV. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy s y pokryciu roszcze  z tytu u
niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy. Je eli wykonawca jest jednocze nie
gwarantem, zabezpieczenie s y tak e pokryciu roszcze  z tytu u gwarancji jako ci
1) Zamawiaj cy da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w

wysoko ci 5 % ceny ca kowitej podanej w ofercie (cena brutto).
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2) Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by  wnoszone w jednej lub
kilku nast puj cych formach:

a) pieni dzu,
b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy

oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym, e zobowi zanie kasy jest zawsze
zobowi zaniem pieni nym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por czeniach 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
Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu, Wykonawca wp aci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiaj cego Nr 85852300040000003920000006 Bank Spó dzielczy  w

chocku.
4) Je li zabezpieczenie nie znajdzie si  na wskazanym rachunku do wyznaczonego dnia

podpisania umowy, Zamawiaj cy uzna, i  zabezpieczenie nie zosta o wniesione (nie
dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie innej ni  pieni dzu).

5) Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wnoszone w formie innej ni  pieni na,
powinno by  dostarczone przez Wykonawc  w formie orygina u, do siedziby
Zamawiaj cego najpó niej w dniu podpisania umowy (do chwili podpisania umowy).

6) Je eli zabezpieczenie wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieni dzu z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na
którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizj  bankow  za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wykonawcy

     7) Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana nie wniesie zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy, Zamawiaj cy wybiera najkorzystniejsz  ofert  spo ród
pozosta ych ofert.

     8) Zamawiaj cy zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane.

     9) Zamawiaj cy pozostawi na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady lub
gwarancji jako ci 30 % wysoko ci zabezpieczenia.

     10) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej specyfikacji jest zwracana nie
pó niej ni  w 15 dniu po up ywie okresu r kojmi za wady lub gwarancji jako ci.

XVI. Istotne dla stron postanowienia ,które zostan  wprowadzone do tre ci
1. Projekt umowy jaka zostanie zawarta mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  stanowi

za cznik do WZ.
2. Zamawiaj cy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawar  z nim umow  na warunkach

okre lonych w za czonym projekcie umowy.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy , wymagaj  aneksu sporz dzonego z zachowaniem

formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

XVII. Informacja o podwykonawcach
1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  powierzenia
podwykonawcom cz ci zamówienia.
2. Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom – za cznik nr 10.
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3. Umowa pomi dzy Wykonawc  a podwykonawc  musi by  zawarta zgodnie z
odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku zawarcia umowy z
podwykonawc , Wykonawca b dzie zobowi zany do uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiaj cego w nast puj cym trybie:
3.1. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawc ,
3.2. w terminie 3 dni od przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiaj cy udzieli na pi mie
zgody na zawarcie umowy albo – podaj c uzasadnienie – zg osi sprzeciw lub zastrze enia do
projektu umowy,
3.3. zg oszenie w powy szym terminie sprzeciwu lub zastrze  przez Zamawiaj cego do
projektu umowy b dzie równoznaczne z odmow  udzielenia zgody,
3.4. w przypadku odmowy okre lonej w pkt. 3.3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawc  w powy szym trybie, uwzgl dniaj cy zastrze enia lub uwagi
zg oszone przez Zamawiaj cego
4. Zamawiaj cemu przys uguje prawo dania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, je eli
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z za eniami nn. umowy i przepisami
obowi zuj cego prawa.
5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zosta y sporz dzone na
pi mie i przeka e Zamawiaj cemu kopi  ka dej umowy z podwykonawc  niezw ocznie, lecz
nie pó niej ni  do 3 dni od daty jej zawarcia.
6. Ka da umowa zawarta przez Wykonawc  z podwykonawcami powinna zawiera
postanowienie o obowi zku uzyskania zgody Zamawiaj cego i Wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawc  z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia niniejszego pkt.
stosuje si  odpowiednio.
7. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiaj cego, za  skutki z tego wynikaj ce, b  obci y wy cznie
Wykonawc .
8. Umowa z podwykonawc  b dzie uwa ana za zatwierdzon  przez Zamawiaj cego, je li w
terminie 3 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie,
Zamawiaj cy nie zg osi sprzeciwu lub zastrze  do umowy.
9. Powy szy tryb udzielenia zgody b dzie mie  zastosowanie do wszelkich zmian, uzupe nie
oraz aneksów do umów z podwykonawcami
10. Zlecenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi za  Wykonawcy
wobec Zamawiaj cego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiaj cego oraz osób trzecich za dzia ania, zaniechanie dzia ania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców takim samym stopniu, jakby to by y dzia ania, uchybienia lub
zaniedbania jego w asnych pracowników. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dania
usuni cia z terenu budowy ka dego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców,
którzy przez swoje zachowanie lub jako  wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych
skarg.

XVIII. Pozosta e informacje.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia zastosowanie maj

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego itp
2. Integraln  cz ci  specyfikacji s  nast puj ce za czniki:

Za cznik nr 1  – Formularz ofertowy;
Za cznik nr 2  – Przedmiar robót;
Za cznik nr 3 – Projekt budowlany;
Za cznik nr 4 – Specyfikacja techniczna;
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Za cznik nr 5  – O wiadczenie Wykonawcy;
Za cznik nr 6 – Projekt umowy;
Za cznik nr 7  – Wykaz zrealizowanych zada ;
Za cznik nr 8  – Wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w
szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie
robotami budowlanymi;
Za cznik nr 9 - Zobowi zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do  dyspozycji
niezb dnych zasobów;
Za cznik nr 10 – Wykaz cz ci zamówienia które Wykonawca powierzy
podwykonawcom.

XIX. Czynno ci po zako czeniu post powania,
O wynikach przetargu Zamawiaj cy powiadomi wszystkich uczestników post powania w
sposób uzgodniony w niniejszej WZ.

                                                                                                Zatwierdzi :

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy W chock

                                                                              Jaros aw Samela
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Za cznik Nr 1 do WZ
 ......................................

(miejscowo  i data)
..................................................

(piecz  firmowa)

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

    ...................................................
     (nazwa i adres zamawiaj cego)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawi zuj c do og oszenia o przetargu opublikowanym na

................................................................................................... z dnia ..................................
firma:

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

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

...................................................................................................................
(nazwa i adres oferenta)

przedstawia ofert  ostateczn  dla Gminy W chock – Urz d  Miasta i Gminy w W chocku
w przetargu na wykonanie zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ko cielnej na dzia ce nr ewid. 2346”

1. CENA OFERTY:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegó owo w formularzu

„Kosztorys ofertowy  stanowi cym za cznik nr 1 do oferty
w cenie  netto:   .......................................... z  .

Do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysoko ci ..............% co stanowi
kwot : ...........................................z .

Warto   brutto wynosi:          ...........................................z  .
ownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... z otych
 TERMIN REALIZACJI:

Przedmiot zamówienia zobowi zujemy si  wykona  w terminie: ..........................................
2. WIADCZENIA
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wiadczamy, e zapoznali my si  z WZ stanowi cymi cz  sk adow  oferty  i nie
wnosimy do nich zastrze  oraz uzyskali my niezb dne informacje do przygotowania
oferty

wiadczamy, e dokonali my wizji lokalnej na terenie obj tym zamówieniem i nie
wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

wiadczamy, e jeste my zwi zani niniejsz  ofert  przez okres 30 dni od up ywu
terminu sk adania ofert – do dnia .................... r.

3. Oferta nasza zosta a z ona na .................... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr .............. do nr ................

4. Integraln  cz  niniejszej oferty stanowi  nast puj ce dokumenty i za czniki:
1. .................................................................. str. ..........................
2. .................................................................. str. ..........................
1. .................................................................. str. ..........................
2. .................................................................. str. ..........................
3. .................................................................. str. ..........................
4. .................................................................. str. ..........................
5. .................................................................. str. ..........................
6. .................................................................. str. ..........................
7. …………………………………………. Str. …………………

                                                                          .................................................................
                                                                                                     podpis i piecz tka osoby
uprawnionej
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Za cznik nr 5 do WZ

O  W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

wiadczam, e:
- posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ,
- posiadam niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e

dysponuj  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie

zamówienia,

                                       .........................................................................
                                            podpis i piecz tka osoby uprawionej do

                                          reprezentowania firmy



BGK.7011.4.2013.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ko cielnej na dzia ce nr ewid. 2346”
__________________________________________________________________________________________

14

Za cznik nr 6 do WZ
Za cznik nr ............ do oferty

U M O W A   Nr BGK  .... /…./ PROJEKT /

zawarta w dniu .........................r. w W chocku  pomi dzy:

Gmin  W chock  ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 W chock, NIP 664 – 19 – 85 – 659, zwan  w
dalszej cz ci umowy ZAMAWIAJ CYM, reprezentowanym przez:

mgr. Jaros awa Samel
a

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

maj cym siedzib  w ................................, ul. ............................................
wpisanym do:

1/ Centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,
2/Krajowego Rejestru S dowego pod nr ...........................................................................

3/ posiadaj cym NIP ………………………...
zwanym w dalszej cz ci Umowy WYKONAWC , reprezentowanym przez:

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

W wyniku przeprowadzonego post powania przetargowego o warto ci poni ej 14000
euro zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ko cielnej na dzia ce nr ewid. 2346”
Zakres rzeczowy:
Szczegó owy zakres przedmiotu umowy zosta  okre lony w Warunkach Zamówienia
za czonych do niniejszej Umowy, stanowi cych jej integraln  cz .
2. Realizacja robót prowadzona b dzie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nale yt  staranno ci , bezpiecze stwem, dobr
jako ci  i w ciw  organizacj .

§ 2

Strony ustalaj  nast puj ce terminy zwi zane z realizacj  przedmiotu umowy:
- Termin rozpocz cia robót             – w ci gu 9 dni od daty podpisania umowy.
-  Zako czenie robót nast pi do dnia – 31.07.2013 r.

§ 3

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj  wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodne
z ofert  przetargow   w wysoko ci brutto:
................................................................. z  ( s ownie : ...............................................................
.........................................................................................................................z ............./100gr. )
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w tym podatek VAT  ………………….. z .
2.  Kwota  okre lona  w  ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  zwi zane  z  realizacj  przedmiotu
umowy.
3. W przypadku urz dowej zmiany podatku VAT kwota jemu odpowiadaj ca zostanie
skorygowana.
4. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  rezygnacji z cz ci robót obj tych przedmiotem
zamówienia i wykonania robót zamiennych,
5. W przypadku konieczno ci wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowi zany jest
wykona  te roboty w oparciu o aneks do umowy sporz dzony w formie pisemnej, przy
zachowaniu tych samych norm, parametrów technicznych i standardów.
6. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane b  na podstawie stawek kosztorysowych
przyj tych przy sporz dzaniu oferty na zadanie zlecone niniejsz  umow .

§ 4

Materia y i urz dzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

§ 5

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z cz ci robót b cych przedmiotem
zamówienia w przypadku wyst pienia okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie
w chwili zawarcia umowy a które uzasadniaj  tak  rezygnacj .

§ 6

1. Rozliczenie robót b dzie nast powa o  w oparciu o wystawion  przez Wykonawc
faktur .

2. Podstaw  wystawienia  faktury przez Wykonawc dzie podpisany przez Inspektora
Nadzoru  protokó  odbioru zako czonych robót , potwierdzaj cy ich faktyczne
wykonanie.

3. Nale no  za wykonane roboty p atna b dzie w formie polecenia przelewu w terminie do
30 dni licz c od dnia otrzymania faktury przez Zamawiaj cego na wskazane przez
Wykonawc  konto bankowe.

4. Zamawiaj cy zastrzega sobie ograniczenie zakresu robót do posiadanych rodków
finansowych.

§ 7

Wykonawca wniós  zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w wysoko ci …………..
 (s ownie ……………………………………………………………………………………)

w formie …………………………………………………………………………
Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszcze  z tytu u niewykonania lub
nienale ytego wykonania umowy:
- cz  stanowi ca 70% wniesionego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy zostanie
zwrócona w ci gu 30 dni od dnia zako czenia robót i uznania ich za nale ycie wykonane,

- cz  stanowi ca 30% wniesionego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
pozostawiona b dzie na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady lub gwarancji
jako ci i zostanie zwrócona Wykonawcy w ci gu 15 dni po up ywie okresu 36 miesi cy od
dnia zako czenia i odbioru robót, po sporz dzeniu protoko u z przegl du robót z
potwierdzeniem usuni cia zg oszonych usterek lub ich braku.
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§ 8

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  cywilna za szkody oraz nast pstwa
nieszcz liwych wypadków, dotycz cych pracowników i osób trzecich powsta e w zwi zku
z prowadzonymi robotami, w tym tak e ruchem pojazdów.

§ 9

Wykonawca gwarantuje, e wykonany przez niego przedmiot umowy  nie b dzie posiada
wad i usterek wynikaj cych z nieprawid owo ci wykonania i udziela 36 miesi cznej
gwarancji licz c od daty podpisania protoko u ko cowego odbioru robót.

§ 10

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz wady powsta e po odbiorze
w terminach wynikaj cych z przepisów kodeksu cywilnego.

§ 11

W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiaj cy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

1. Strony ustalaj  odpowiedzialno   za  niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi za  umownych, w formie kar umownych w nast puj cych wypadkach
i wysoko ciach:
Za zw ok  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,20 % warto ci umowy za
ka dy dzie  zw oki.
Za zw ok  w usuni ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysoko ci 0,20%
warto ci umowy za ka dy dzie  zw oki , liczony od up ywu wyznaczonego terminu na
usuni cie wad.
Z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego w wysoko ci
5% warto ci umowy.

2. Strony postanawiaj e niezale nie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 b
mog y dochodzi  odszkodowania uzupe niaj cego do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej
szkody.

3. Wykonawca wyra a zgod  na egzekucj  przez Zamawiaj cego nale no ci z tytu u kar
umownych z bie cych faktur wystawionych przez Wykonawc .

§ 13

1. Oprócz wypadków wymienionych w tre ci tytu u XV Kodeksu Cywilnego,
Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od Umowy:
- w razie upad ci lub rozwi zania firmy Wykonawcy,
- gdy zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpocz  robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie,
- Wykonawca przerwa  realizacj  robót i przerwa ta trwa d ej ni  7 dni,.
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Odst pienie od Umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci
takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by
przekazane co najmniej 7 dni przed terminem odst pienia.
2.  W przypadku odst pienia od Umowy, Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj
nast puj ce obowi zki:

- w terminie 7 dni od daty odst pienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku, wed ug
stanu na dzie  odst pienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która odst pi a od Umowy.

      - Wykonawca zg osi do odbioru przez Zamawiaj cego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczaj ce, je eli odst pienie od Umowy nast pi o z przyczyn, za które Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno ci, oraz niezw ocznie, a najpó niej w terminie 7 dni, usunie z
terenu budowy urz dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

3.  Zamawiaj cy w razie odst pienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowi zany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zap aty wynagrodzenia za roboty, które
zosta y wykonane do dnia odst pienia,

- przej cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania umowy osobom trzecim, bez zgody
Zamawiaj cego wyra onej na pi mie.

§ 16

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mog  by  dokonywane wy cznie w formie
sporz dzonego na pi mie aneksu, który stanowi  b dzie integraln  cz  umowy pod rygorem
niewa no ci.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  b  mia y zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego...

§ 18

Umow  spisano w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla ka dej
stron.

   ZAMAWIAJ CY                                                                     WYKONAWCA

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

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

Wykaz za czników do Umowy:
- Oferta przetargowa
- Warunki zamówienia.
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Za cznik nr 7 do WZ

Za cznik Nr ................ do oferty

..................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy Wykonawców

Wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem
terminu sk adania ofert  a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz
za czeniem dowodów dotycz cych najwa niejszych robót, okre laj cych czy roboty te
zosta y wykonane w sposób nale yty, oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone.

L.p. Przedmiot zamówienia, miejsce
realizacji zamówienia, opis

zakresu i rodzaju robót (gdy
zamówienie obejmuje kilka
bran  wyszczególni  zakres

rzeczowy obejmuj cy bran
wymagan  przez
Zamawiaj cego)

Warto
robót
brutto

Termin
rozpocz cia

i
zako czenia

robót

Nazwa i adres
inwestora

Do niniejszego wykazu do czono dokumenty potwierdzaj ce, e ww. roboty budowlane
zosta y wykonane w sposób nale yty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo
uko czone.

                                                                                    ...............................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                 do reprezentacji Wykonawcy
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Za cznik nr 8 do WZ

Za cznik Nr .......... do oferty
..................................................

(piecz  firmowa)

Wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci
odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami

budowlanymi

Imi  i Nazwisko Wykszta cenie Uprawnienia Stanowisko Do wiadczenie

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

                                                                                   podpis i piecz tka osoby uprawionej do
                                                                                 reprezentowania firmy
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Za cznik nr 9 do WZ

Za cznik Nr ............. do oferty
…......................….............................................................
                   (miejscowo  i data)
…………………………………………………..

………………………………………………….

            (nazwa i adres Wykonawcy)

Podmiot oddaj cy do dyspozycji niezb dne zasoby
(nazwa i adres)
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Zobowi zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezb dnych zasobów w post powaniu na realizacj  zadania pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Ko cielnej na dzia ce nr ewid. 2346”

Zobowi zuj  si  do oddania na rzecz Wykonawcy tj.
…………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy sk adaj cego ofert )
do dyspozycji nast puj cych niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia:
……………………………………….………………………….………………..
…………………………………………………………………………….………

(wymieni  udost pniane zasoby do realizacji zamówienia, spoób ich wykorzystania przez
Wykonawc  , zakres udost pnianych zasobów, zakresu i okresu udzia u podmiotu oddaj cego
swoje zasoby w realizacji zamówienia oraz charakter stosunków jaki b dzie czy  podmiot

oddaj cy zasoby z Wykonawc

.…………………………………………….
(podpis i piecz  osoby upowa nionej
do z enia podpisu w imieniu podmiotu
oddaj cego do dyspozycji niezb dne zasoby)

.…………………………………………….
(podpis i piecz  osoby upowa nionej do

 podpisywania oferty ze strony Wykonawcy)
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Za cznik nr 10 do SIWZ

……………………………………….

………………………………………..

………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawców
wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy:
Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Wykaz cz ci zamówienia które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom

Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielenie zamówienia na realizacj  zadania pn.
„Wykonanie o wietlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w
Marcinkowie” o wiadczam/my, e cz  robót zamierzam powierzy  do wykonania
Podwykonawcom:

Lp. Zakres zamówienia powierzony do wykonania
podwykonawcy

Warto
zamówienia
powierzona
podwykonawcy

* powtórzy  tabel  w razie konieczno ci

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

                                                                                   podpis i piecz tka osoby uprawionej do
                                                                                 reprezentowania firmy


