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SPECYFIKACJA
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji

sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – ruroci g grawitacyjny i t oczny
Zamówienia o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) (stan prawny na dzie  16 kwietnia 2014
r.)
I. Zamawiaj cy:

Gmina W chock,
27 – 215 W chock ul. Wielkowiejska 1
Tel. (41) 27 – 36 – 130
Faks (41) 27 – 36 - 159

II. Tryb post powania:

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)
(stan prawny na dzie  16 kwietnia 2014 r.)  zwanej dalej „ustaw Pzp” oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” –
ruroci g grawitacyjny i t oczny, obejmuj ca:
1.1. kana  grawitacyjny bez przy czy PCV Ø 200 – 1726,5 m,

1.2. kana  grawitacyjny z rur polietylenowych – 187 m
    1.3.. kana  t oczny PE Ø 63 – 675,00 m
    1.4.  próba szczelno ci
    1.5.. obs uga geodezyjna bie ca
    1.6.. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego
    1.7.. inspekcja telewizyjna kanalizacji
    1.8.. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
2. Szczegó owy zakres okre lony jest w przedmiarze robót który nale y rozpatrywa cznie z
projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz zestawieniem tabelarycznym
studni dla zlewni P1 i P2.
3. Wykonawca winien zapozna  si  z terenem budowy i dokumentacj  projektow  oraz
wnie  uwagi w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy pzp.
4. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  prawn  i finansow  za zniszczenie

asno ci prywatnej, samorz dowej i pa stwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca przy okre laniu ceny powinien uwzgl dni  w innych pozycjach
kosztorysowych koszty naprawy ogrodze  (ok. 150 m).
6. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
7. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
8. Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupe niaj ce o warto ci do 50 % warto ci
zamówienia podstawowego.
9. Nazwy i kody we wspólnym s owniku zamówie  (CPV)
45232400-6 roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych
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45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne,
Uwaga:
Je eli w dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana zosta a
nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie opisywanych w niej materia ów,
urz dze  itp., Zamawiaj cy wymaga, aby traktowa  takie wskazanie jako przyk adowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materia ów, urz dze  itp. równowa nych

o parametrach nie gorszych ni  wskazane

IV. Termin wykonania zamówienia:
Zako czenierealizacji zamówienia i zg oszenie do odbioru ko cowego do 31.12.2014 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.
V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania
    oceny spe nienia tych warunków:
    W post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  wykonawcy,
którzy:
1. Spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

       1.1. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci je eli
przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania.
Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony na podstawie o wiadczenia o spe nieniu
warunków udzia u w post powaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówie
publicznych za cznik Nr 5 do SIWZ (orygina  lub kopia po wiadczona
notarialnie).

       1.2. Posiadaj  wiedz  i do wiadczenie umo liwiaj ce prawid ow  realizacj  przedmiotu
zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
 Warunek ten b dzie spe niony przez Wykonawc , który wykona  co najmniej 2

roboty budowlane obejmuj ce budow  kanalizacji sanitarnej  o min. warto ci 1000000,00 z
ka da – w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udzia u w post powaniu. 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 oferty
sk adanej wspólnie przez wszystkich Wykonawców co najmniej jeden z nich musi spe nia
w/w warunek.
 1.3. Dysponuj  odpowiednim potencja em technicznym

Zamawiaj cy uzna ten warunek za spe niony na podstawie o wiadczenia z onego
przez Wykonawc  zgodnie z tre ci  za cznika nr 5 do SIWZ

1.4. Dysponuj  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
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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 do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno ciinstalacyjno - in ynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych obejmuj cej sieci wodoci gowe i kanalizacyjnelub równowa ne
dysponuj aktualnym za wiadczeniem o przynale no ci do w ciwej Izby Samorz du
Zawodowego,

       1.5. Znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej które zapewniaj  terminow
realizacj  przedmiotu zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Wykonawca musi posiada  zdolno  kredytow  lub rodki finansowe w wysoko ci nie

mniejszej ni  1000000,00 z  (s ownie: jeden milion z otych).
Je eli dokument potwierdzaj cy spe nienie niniejszego warunku b dzie okre la  warto  w
walucie obcej, to Zamawiaj cy przeliczy t  warto  na PLN wg redniego kursu NBP na
dzie  do którego okre lona warto  si  odnosi.
Je eli Wykonawca wykazuj c spe nienie warunku, o którym mowa w ppkt 1.5 SIWZ, polega
na zdolno ciach finansowych innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy  Pzp,  Zamawiaj cy  wymaga  przed enia  informacji,  o  której  mowa  w  rozdziale  VI
pkt 2 ppkt 2.5. dotycz cej tych podmiotów.

Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów,
niezale nie od charakteru prawnego cz cego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowi zany jest udowodni  zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami
niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne
zobowi zanietych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówie
publicznych;

Sposób oceny spe niania warunków:

Ocena spe niania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach   i  o wiadczeniach,  o  których  mowa w SIWZ,  do czonych do  oferty.  Z  tre ci
za czonych dokumentów i o wiadcze  w sposób jednoznaczny musi wynika , i
Wykonawca spe nia wymienione warunki. Zamawiaj cy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy -
Prawo zamówie  publicznych, wezwie Wykonawców którzy w okre lonym terminie nie

yli wymaganych przez Zamawiaj cego o wiadcze  lub dokumentów, lub którzy z yli
wymagane o wiadczenia lub dokumenty zawieraj ce b dy, chyba e mimo ich z enia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania.

one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza
spe nienie przez Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu oraz spe nianie przez
oferowane dostawy, us ugi lub roboty budowlane wymaga  okre lonych przez
Zamawiaj cego, nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert. W
przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentów z onych przez Wykonawc  na
potwierdzenie spe nienia warunków udzia u w post powaniu, Zamawiaj cy mo e wezwa
wykonawców w okre lonym przez siebie terminie do z enia wyja nie .
Zamawiaj cy dokona oceny spe niania przez Wykonawców warunków udzia u
w post powaniu na podstawie z onych w ofercie o wiadcze  i dokumentów na zasadzie
„spe nia”/„nie spe nia”.
Zamawiaj cy wykluczy z post powania wykonawc , w przypadku:
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- zaistnienia chocia by jednej z przes anek wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
- zaistnienia chocia by jednej z przes anek wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp.
Ofert  wykonawcy wykluczonego z post powania uznaje si  za odrzucon .
VI. Wykaz o wiadcze  i dokumentów, jakie maj  z  oferenci
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania z powodu

niespe nienia  warunków,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp,  wg  wzoru
okre lonego w za czniku nr 6 do SIWZ - forma dokumentu orygina  lub kopia
po wiadczona notarialnie

1.2. 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, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo sk adania ofert.

1.3. aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego, potwierdzaj ce,
e  wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych
atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu –

wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania
wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk adania ofert.

1.4. aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie
zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub
potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu – wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem
terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

1.5. aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo sk adania ofert.

1.6. aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

1.7  aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

Dokumenty o których mowa w pkt. od 1.2 do 1.7 nale y za czy  w formie orygina u lub
kopii potwierdzonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc .
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1.8. List  podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej lub informacj  Wykonawcy,
e nie nale y do grupy kapita owej – za cznik nr 13 do SIWZ (forma dokumentu

orygina  lub kopia po wiadczona notarialnie).

Je eli wykonawca, wykazuj c spe nienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp,  a  podmioty  te  b  bra y  udzia  w realizacji  cz ci  zamówienia,  zamawiaj cy  da  od
wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w rozdz. VI ust. 1 SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty nale y za czy :
 2.1. o wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu

okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru okre lonego w za czniku Nr 5
do SIWZ – forma dokumentu orygina  lub kopia po wiadczona notarialnie.

W przypadku, kiedy wykonawca polega  b dzie na zasobach innych podmiotów, a podmioty te
 bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, wymagany wy ej dokument musz  z

tak e te podmioty.
2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed

up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu,
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.; wg wzoru okre lonego w za czniku Nr 9 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa w pkt. 2.2.. s :
a) po wiadczenia,
b) inne dokumenty - je eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska  po wiadczenia, o którym mowa w pkt. a).
Forma dokumentów orygina  lub kopia po wiadczona przez Wykonawc .
W przypadku wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
wymagany wy ej dokument musi by  z ony przez co najmniej jednego wykonawc .
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.

 2.3. 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 informacj  o podstawie do
dysponowania tymi osobami; wg wzoru okre lonego w za czniku Nr 10 do SIWZ.

Forma dokumentów orygina  lub kopia po wiadczona przez Wykonawc .
W przypadku wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego wymagane wy ej dokumenty musz  by  z one przez co najmniej
jednego wykonawc .

W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia lub sprz tu 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.
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2.4. o wiadczenie wykonawcy, e osoby, które b  uczestniczy  w realizacji
zamówienia, posiadaj  wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek
posiadania takich uprawnie . – za cznik nr 11 (forma dokumentu orygina  lub
kopia po wiadczona notarialnie)

W przypadku wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
wymagany wy ej dokument musi by  z ony przez co najmniej jednego wykonawc .
 2.5. informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj

wysoko  posiadanych rodków finansowych lub zdolno  kredytow  wykonawcy,
wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert
albo sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia.

Forma dokumentów orygina  lub kopia po wiadczona przez Wykonawc .
W przypadku Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
wymagany wy ej dokument musi by  z ony przez co najmniej jednego wykonawc .
W przypadku wykazania zdolno ci finansowych 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.

Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy Pzp, polega na zdolno ciach finansowych innych podmiotów na zasadach okre lonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga przed enia informacji, o której mowa w pakt 2.5,
dotycz cej tych podmiotów.

3. Wykaz pozosta ych dokumentów jakie wykonawca musi za czy  do oferty:
 3.1. Wype niony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowi cym za cznik

Nr 1 do SIWZ.
 3.2. Kosztorys ofertowy podpisany przez wykonawc  sporz dzony zgodnie z zapisami

SIWZ.
 3.3. Dokument potwierdzaj cy wniesienie wadium.

 3.4. Wykaz cz ci zamówienia które Wykonawca zamierza powierzy  do wykonania
Podwykonawcom wg. wzoru za cznik Nr 12 do SIWZ.

 3.5. Orygina  b  notarialnie potwierdzon  kopi  pe nomocnictwa do reprezentowania
Wykonawcy (a w przypadku podmiotów wyst puj cych wspólnie – do reprezentowania
Wykonawców) w post powaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3.6. Pisemne zobowi zanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w
przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych
podmiotów – za cznik nr 7 do SIWZ (forma dokumentu orygina  lub kopia
po wiadczona notarialnie).

 3.7. Je eli wykonawca wykazuj c spe nianie warunków udzia u w post powaniu polega
na zasobach innych podmiotów, a podmioty te b  bra y udzia  w realizacji zamówienia,
Wykonawca zobowi zany jest za czy  dokumenty wymienione w rozdz. VI  ust. 1 pkt.
1.1.-1.7. SIWZ.
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 3.8. Je eli w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib  na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, maj  miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu
do nich za wiadczenie w ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk adania ofert, z tym e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje si  takich za wiadcze  – zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie

one przed w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3.9. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc  kopia dokumentu b dzie
nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci.
3.10. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk
polski, po wiadczonym przez Wykonawc .
3.11. W razie konieczno ci, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o którym mowa w rozdz. VI,
ust. 2, pkt. 2.2., pakt. a, b, budz  w tpliwo ci Zamawiaj cego lub gdy z po wiadczenia albo
innegodokumentu wynika, e zamówienie nie zosta o wykonane lub zosta o wykonane
nienale ycie,Zamawiaj cy mo e zwróci  si  bezpo rednio do w ciwego podmiotu, na rzecz
któregoroboty budowlane by y lub mia y zosta  wykonane, o przed enie dodatkowych
informacjilub dokumentów bezpo rednio Zamawiaj cemu.

4. Dokumenty sk adane przez podmioty zagraniczne
Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sk ada dokumenty zgodnie z § 4 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  Zamawiaj cy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. z 2013 r., poz.
231):
4.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 sk ada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce
zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:

4.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci – wystawiony nie wcze niej
ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu o udzielenie zamówienia albo terminu sk adania ofert;

4.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i
zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na
raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu –
wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia,

4.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie – wystawiony nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia.

4.2 Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust 1 pkt 1.5, 1,7 sk ada
za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

4.3. Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma
siedzib  lub miejsce zamieszkania nie wydaje si  dokumentów o których mowa w pkt. 4.1 –
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4.2 zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie w którym okre la si  tak e
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy z one przed w ciwym organem

dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem– wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy
przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu o udzielenie zamówienia

4.4. W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z onego przez wykonawc
maj cego siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiaj cy mo e zwróci  si  do w ciwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu.

5. W post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszcz tych w okresie 12
miesi cyod dnia wej cia w ycie rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. wsprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy,
oraz form wjakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), Wykonawca,
w miejscepo wiadcze , o których mowa w pkt. 1.9.1. mo e przed  dokumenty
potwierdzaj cenale yte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i ichprawid owe uko czenie, okre lone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporz dzenia Prezesa
RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

dazamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz.
U.Nr 226, poz. 1817).
VII. 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. W przedmiotowym post powaniu, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy pzp, strony
post powania(Zamawiaj cy i Wykonawcy), o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacjeprzekazuj  faksem lub pisemnie lub drog  elektroniczn :
- pisemnie na adres:
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
- faksem na numer: (41) 27-36-159
- e-mail: sekretariat@wachock.pl
Forma pisemna zastrze ona jest do z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze  i
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu
orazpe nomocnictwa.
Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawcy przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.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.
2. Wykonawcy, którzy do dnia sk adania ofert nie z yli wymaganych przez Zamawiaj cego

wiadcze  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z yli
pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i
dokumenty,o których mowa w art. 25 ust. 1 zawieraj ce b dy, lub którzy z yli wadliwe
pe nomocnictwa izostan  wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp do ich z enia
powinni, przes /z w formie pisemnej ww. o wiadczenia, dokumenty w oryginale lub
kopii po wiadczonej zazgodno  z orygina em przez osob /osoby uprawnion /uprawnione do
reprezentowaniawykonawcy lub pe nomocnictwa w oryginale wystawione przez osob /osoby

mailto:sekretariat@wachock.pl
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uprawnione doreprezentowania wykonawcy lub kopii (odpisie) notarialnie po wiadczonym, w
terminie i domiejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie
obowi zuje formaprzekazania faksem lub drog  elektroniczn .
3. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego z wnioskiem o wyja nienie tre ci SIWZ
Zamawiaj cy jest zobowi zany udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2
dniprzed up ywem terminu sk adania ofert pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci
SIWZwp ynie do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa
wyznaczonego terminu sk adania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ
wp ynie po up ywie terminu sk adania wniosku lub dotyczy udzielonych wyja nie
Zamawiaj cymo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez rozpoznania. Tre
zapyta  wraz zwyja nieniami Zamawiaj cy przeka e Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ,
bez ujawniania ród a zapytania, oraz zamie ci je na stronie internetowej
gmina.wachock.sisco.info
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed up ywem
terminusk adania ofert, zmieni  tre  SIWZ. Dokonan  zmian  Zamawiaj cy przeka e
niezw oczniewszystkim Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, oraz zamie ci j  na stronie
internetowejgmina.wachock.sisco.info. Je eli zmiana tre ci SIWZ b dzie prowadzi  do
zmiany tre ciog oszenia o zamówieniu, Zamawiaj cy zamie ci w Biuletynie Zamówie
Publicznychog oszenie o zmianie og oszenia. Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert
je eli w wynikuzmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej do zmiany tre ci og oszenia o
zamówieniu niezb dny jestdodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O
przed eniu terminu sk adania ofertZamawiaj cy poinformuje wszystkich Wykonawców,
którym przekaza  SIWZ, oraz zamie ci teinformacje na stronie gmina.wachock.sisco.info.

5. Zamawiaj cy mo e zwo  zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia
tpliwo ci dotycz cych tre ci specyfikacji. Informacj  o terminie zebrania zamieszcza na

stronie internetowej, na której udost pniono specyfikacj , tj.http://gmina.wachock.sisco.info.
W takim przypadku Zamawiaj cy sporz dza informacj  zawieraj  zg oszone na zebraniu
pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania róde  zapyta . Informacj  z zebrania
Zamawiaj cy dor cza niezw ocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  oraz
zamieszcza na stronie internetowej, na której udost pniono specyfikacj , tj.
http://gmina.wachock.sisco.info.

6. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu
z zastrze eniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Sposób udost pniania specyfikacji istotnych warunków Zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dost pna na stronie internetowej
Zamawiaj cego http://gmina.wachock.sisco.info ponadto na wniosek Wykonawcy
Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcy SIWZ 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. Wymagania dotycz ce wadium
Wykonawca przyst puj cy do przetargu zobowi zany jest do wniesienia wadium w
wysoko ci 30000,00 z  (s ownie: trzydzie ci tysi cy z otych 00/100).
2.  Wadium mo e by  wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach:
      - pieni dzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego

Nr 85852300040000003920000006 Bank Spó dzielczy w W chocku,

http://gmina.wachock.sisco.info.
http://gmina.wachock.sisco.info
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      - por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo -
kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,

      - gwarancjach bankowych,
      - gwarancjach ubezpieczeniowych,
      - 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. Nr 109, poz. 1158, z pó n. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieni dzu nale y zgodnie z art. 45 ust. 7  ustawy - Prawo zamówie
publicznych, wp aci  wy cznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego, w takim
terminie aby najpó niej przed up ywem terminu sk adania ofert, okre lonym w niniejszej
specyfikacji, rodki finansowe z tytu u wadium znajdowa y si  na wskazanym rachunku
Zamawiaj cego, a orygina  lub potwierdzon  kserokopi  dowodu wp aty za czy  do oferty.
Na dowodzie wp aty jako tytu  nale y wpisa  „Wadium przetarg nieograniczony„Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – ruroci g grawitacyjny i t oczny.
Zamawiaj cy stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadz cego
ww. rachunek.O uznaniu przez Zamawiaj cego, e wadium w pieni dzu wniesiono w
wymaganym terminie, decyduje data i godzina wp ywu rodków na rachunek Zamawiaj cego
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni  pieni dz - orygina  dokumentu
potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y zamie ci  w osobnej kopercie – opisanej
„Wadium” do czonej do oferty, a kopi  dokumentu potwierdzon  „za zgodno  z
orygina em” z czy  z ofert .
5.  Wadium musi by  wniesione przed up ywem terminu sk adania ofert.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowi ca form  wniesienia wadium, winna
spe nia  co najmniej nast puj ce wymogi:

a) ustala  beneficjenta gwarancji tj. Gmin  W chock
b) okre la  kwot  gwarantowan  w z otych ustalon  w specyfikacji
c) okre la  termin wa no ci
d) okre la  przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacj
e) by  gwarancj  nie odwo ywaln , bezwarunkow , p atn  na ka de danie.

Z tre ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynika  uprawnienie
Zamawiaj cego do zatrzymania wadium je eli wyst pi  przes anki opisane  w art. 46 ust. 4a  i
5 ustawy - Prawo zamówie  publicznych, w szczególno ci uprawnienie Zamawiaj cego do
zatrzymania wadium wraz z odsetkami je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie z y dokumentów lub o wiadcze , o których
mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej wy ej ustawy, lub pe nomocnictw. Gwarancja
(por czenie) nie powinna zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela), e pisemne danie
zap aty musi by  przedstawione za po rednictwem banku prowadz cego rachunek
Zamawiaj cego w celu potwierdzenia, e podpisy z one na pisemnym daniu nale  do
osób uprawnionych do zaci gania zobowi za  maj tkowych w imieniu Zamawiaj cego.
7. Do wadium wniesionego w formie por czenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje si

odpowiednio.
8.  Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nast pi na zasadach okre lonych w art. 46 ustawy -

Pzp.

IX. Termin zwi zania ofert .
1. Ka dy oferent b dzie zwi zany swoj  ofert  30 dni od up ywu terminu sk adania

ofert. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem  terminu
sk adania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin
zwi zania ofert , z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody
na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni.

3. Odmowa wyra enia zgody, o której mowa w punkcie powy ej nie powoduje utraty
wadium

4. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przed eniem okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem
nowego wadium na przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu
zwi zania ofert  dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek
wniesienia nowego wadium lub jego przed enia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza

X 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 SIWZ.
3. Do formularza ofertowego nale y do czy  wszelkie dokumenty o wiadczenia i

informacje wymagane SIWZ.
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 m. Parszów ul. Staszica” – ruroci g grawitacyjny i t oczny.

Nie otwiera  przed dniem 28.05.2014 r. godz. 10:15

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.

 14. 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.
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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 niniejszej specyfikacji.

XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

1. Oferty nale y sk ada  na adres Zamawiaj cego:
Urz d Miasta i Gminy W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, pok. 10 –
Sekretariat nie pó niej ni  do dnia  – 28.05.2014 r. do godz. 10:00

2. Oferty otwierane b  w dniu 28.05.2014 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiaj cego w
pokoju nr 10,

Oferty z one po tym terminie zostan  Oferentowi niezw ocznie zwrócone.
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.
3. UWAGA – za termin z enia oferty przyjmuje si  dat  i godzin  wp ywu oferty
do siedziby Zamawiaj cego, a nie dat  i godzin  jej wys ania przez Wykonawc
(np. przesy  pocztow  lub kuriersk ).

XII. 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
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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.

XIII. Sposób oceny ofert i kryteria jej przyznania
1. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  nast puj cym kryterium:

cena oferty - 100%

2. Sposób obliczania warto ci punktowej kryterium:

       Najni sza cena brutto z po ród badanych nieodrzuconych ofert
    X =   ------------------------------------------------------------------------------  x 100 %
                   Cena brutto badanej nieodrzuconej oferty

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.

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. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówie  publicznych, Zamawiaj cy poprawi
w ofercie:
6.1. oczywiste omy ki pisarskie,

6.2. oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

6.3. inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze SIWZ, 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 wyst pi przynajmniej jedna przes anka unormowana w
art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

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 zgodnie z wymogami
wynikaj cymi z art. 92 ustawy – Prawo zamówie  publicznych.

10. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie, je eli zaistnieje chocia by jedna z okoliczno ci
zawartych w art. 93 ustawy – Prawo zamówie  publicznych.

11. O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców zgodnie z
zasadami okre lonymi w art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

XIV. 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,
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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
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 SIWZ,
2. sposób sk adania o wiadcze  i dokumentów w przypadku sk adania oferty

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

do SIWZ 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 , z zastrze eniem lit. b,

b) wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp (za cznik nr 6 do SIWZ) oraz za cznik nr13 sk ada
indywidualnie ka dy z cz onków konsorcjum,

c) dokumenty takie jak: odpis z w ciwego rejestru, aktualne
za wiadczenia z Urz du Skarbowego i ZUS, aktualne informacje z
KRK sk adane s  w odniesieniu do ka dego z cz onków konsorcjum.

XV. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nast pi w miejscu i czasie
    okre lonym przez Zamawiaj cego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, nie pó niej jednak ni
przed up ywem terminu zwi zania ofert .
2.Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  odst pienia od umowy zgodnie
   z art. 145 ustawy Prawo zamówie  publicznych.
3.Wszelkie przysz e zobowi zania wykonawcy zwi zane z umow  b
   wynika y ze zobowi za  zawartych w ofercie i umowie.
4.Za cznikiem Nr. 8 do SIWZ jest sporz dzony przez Zamawiaj cego projekt
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   umowy. W jej tre ci, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne
   dla zamawiaj cego warunki realizacji zamówienia.
5. Osoby reprezentuj ce oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiada  ze

   sob  dokumenty potwierdzaj ce umocowanie do podpisania umowy, o ile
   umocowanie to nie b dzie wynika  z dokumentów za czonych do oferty.

6.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , przed podpisaniem
umowy zobowi zany jest do:

      6.1. wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy,
      6.2. 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,

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

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

7.  Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana uchyla si  od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród
pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e
zachodz  przes anki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
– Prawo zamówie  publicznych.

XVI. Istotne dla stron, postanowienia które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Projektumowy jaka zostanie zawarta mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  stanowi
za cznik nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiaj cy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawar  z nim umow  na warunkach
okre lonych w za czonym projekcie umowy.

3. Zakazuje si  istotnych zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba e zmiana b dzie dotyczy a
nast puj cych zdarze :
3.1. wyst pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym
wp yw na realizacj  przedmiotu umowy,
3.2. zmiana strony umowy, tj. jako nast pstwo prawne wynikaj ce z odr bnych przepisów,
3.3. wyst pienia konieczno ci zmiany osób wskazanych w ofercie ( mier , choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezale ne od Wykonawcy),
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest
mo liwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spe niaj cych na dzie  sk adania
ofert, warunki okre lone przez Zamawiaj cego w specyfikacji,
3.4. zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówie  publicznych
– b dzie podmiotem udost pniaj cym zasoby niezb dne do realizacji zamówienia; w takim
przypadku Wykonawca jest zobowi zany zaproponowa  innego podwykonawc
spe niaj cego na dzie  sk adania ofert warunki okre lone przez Zamawiaj cego w
specyfikacji wraz z za czeniem wszystkich wymaganych o wiadcze  i dokumentów
okre lonych w rozdz. VI SIWZ,
3.5. zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 Prawa zamówie  publicznych,
pod warunkiem spe nienia warunków okre lonych w rozdziale XX niniejszej SIWZ,
3.6. wyst pienia konieczno ci zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiaj cy uzna,
e osoby te nie wykonuj  nale ycie swoich obowi zków. Wykonawca jest obowi zany
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dokona  zmiany tych osób na inne spe niaj ce na dzie  sk adania ofert warunki okre lone w
SIWZ w terminie nie d szym ni  14 dni od daty z enia wniosku Zamawiaj cego.
3.7 zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) wyd enia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwole  lub decyzji administracyjnych
i uzgodnie  wymaganych dla wykonania umowy, niezale nych od stron umowy,
b) konieczno ci wykonania robót zamiennych ze wzgl du na zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej
c) konieczno ci sporz dzenia i uzgodnieniadodatkowej dokumentacji, które wymagaj
dodatkowego czasu ponad terminwynikaj cy z umowy,
d) konieczno ci wykonania zamówie  dodatkowych, nieobj tych zamówieniem
podstawowym oraz uniemo liwiaj cych wykonanie zamówienia podstawowego, w
okre lonym terminie umownym
d) wyst pienia nie zinwentaryzowanych urz dze  podziemnych i zwi zanych z tym kolizji,
które uniemo liwiaj  wykonanie zamówienia w terminie umownym,
e) wyst pienie tzw. „si y wy szej” maj cej bezpo redni wp yw na termin realizacji robót,,
f) je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuk  budowlan ,
g) wyst pienia okoliczno ci, których strony umowy nie by y w stanie przewidzie ,
pomimo zachowania nale ytej staranno ci,
h) wyst pienia istotnego b du w dokumentacji projektowej – termin umowny mo e
zosta  wyd ony o czas niezb dny na usuni cie wad w projekcie przez Wykonawc
dokumentacji projektowej.
Zaistnienie okoliczno ci wskazanych w pkt. 3.7 musi zosta  wpisane do dziennika budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiaj cego.
Wstrzymanie robót budowlanych ze wzgl du na warunkiatmosferyczne typowe (w ciwe)
dla danej pory roku i miesi ca, lub z a organizacja robót nie uzasadniaj  zmian umowy.
W przedstawionych w pkt.3.7) przypadkach wyst pienia opó nie , strony umowy ustal
nowe terminy, z tym, e maksymalny okres przesuni cia terminu zako czenia realizacji
przedmiotu umowy równy b dzie okresowi przerwy lub postoju.
3.8 zmiany wysoko ci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany w obowi zuj cych przepisach, je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie
dostosowanie tre ci umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) rezygnacji przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu zamówienia,
c) je eli dla nale ytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne b dzie
wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie cz ci robót lub wykonanie robót dodatkowych,
d) zwi kszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikaj cego z rozliczenia
kosztorysowego robót.
4. Zmiana wynagrodzenia nast pi w oparciu o postanowienia umowy. Podstaw  do
zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz zwi zanej z tymi
okoliczno ciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi  b dzie protokó
konieczno ci podpisany przez Wykonawc , kierownika budowy, Zamawiaj cego
i inspektora nadzoru, z którego wynika  b dzie, e wykonanie okre lonej cz ci
przedmiotu umowy jest niemo liwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót
zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.
5. Wszystkie powy sze postanowienia stanowi  katalog zmian, na które Zamawiaj cy
mo e wyrazi  zgod . Nie stanowi  jednocze nie zobowi zania do wyra enia takiej zgody.
6. Nie stanowi  zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówie  publicznych:
6.1. zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
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6.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
6.3. utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci umowy, w ka dym takim
przypadku Wykonawca ma obowi zek stosowania si  do obowi zuj cych w danym czasie
aktów prawa,
6.4. powy sze zmiany dokonywane s  w drodze jednostronnego pisemnego o wiadczenia
danej Strony i wywo uj  skutek od dnia dor czenia go drugiej Stronie.
7. Je eli umawiaj ce si  strony nie maj  mo liwo ci wywi zania si  z uzgodnionych
terminów z powodu „si y wy szej”, to maj  one prawo do wnioskowania o przesuni cie
terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usuni cia jego skutków.
8. Jako „si y wy sze” uznane zostaj : kl ski ywio owe, huragan, powód , katastrofy
transportowe, po ar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wp ywaj ce istotnie
na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie le y poza zasi giem
i kontrol  uk adaj cych si  stron.
9. Strony s  zobowi zane do powiadomienia si  nawzajem w formie pisemnej w ci gu 3 dni o
wyst pieniu i zako czeniu zdarzenia okre lonego jako „si a wy sza” wraz odpowiednimi
dowodami i wnioskami.

XVII. 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 7 % ceny ca kowitej podanej w ofercie (cena brutto).
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) Zamawiaj cy nie wyra a zgody na wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówie
publicznych.

4) Zamawiaj cy nie wyra a zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potr cenia z
nale no ci za cz ciowo wykonane roboty budowlane,

5) Gwarancja (por czenie), stanowi ce form  wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, powinno co najmniej:
a) ustala  beneficjenta tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock,
b) okre la  kwot  gwarantowan  w z otych, ustalon  na podstawie z onej oferty,
c)  okre la  termin  wa no ci  stosownie  do  postanowie  SIWZ  i  z onej  oferty  (tj.
zachowa  wa no  30 dni po dacie odbioru ko cowego przedmiotu zamówienia, a
zabezpieczenie dotycz ce r kojmi powinno zachowa  wa no  15 dni po dacie
up ywu okresu r kojmi),
d) by  gwarancj  nie odwo ywaln , bezwarunkow , p atn  na ka de danie,
e) poda  nazw  przedmiotu gwarancji (por czenia), wynikaj cy z SIWZ,
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f) wskaza , e s y pokryciu wszelkich roszcze  z tytu u niewykonania lub
nienale ytego wykonania umowy oraz pokryciu wszelkich roszcze  z tytu u r kojmi
za wady,
g) gwarancja (por czenie) nie mo e zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela),
e pisemne danie zap aty musi by  przedstawione za po rednictwem banku

prowadz cego rachunek Zamawiaj cego, w celu potwierdzenia, e podpisy z one
na pisemnym daniu nale  do osób uprawnionych do zaci gania zobowi za
maj tkowych w imieniu Zamawiaj cego,
h) gwarancja (por czenie) nie mo e zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela),
e odpowiedzialno  gwaranta (por czyciela) z tytu u gwarancji (por czenia) jest

wy czona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy obj tej gwarancj
(por czeniem),je eli zmiana ta nie zosta a zaakceptowana przez gwaranta
(por czyciela).

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

chocku z podaniem tytu u wp aty: „Zabezpieczenie nale ytegowykonania umowy
dot. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica – ruroci g grawitacyjny
i t oczny. Zamawiaj cyuzna, e zabezpieczenie zosta o wniesione, je eli rodki b
dost pne na wskazanymrachunku Zamawiaj cego przed podpisaniem umowy

7) Je li zabezpieczenie nie znajdzie si  na wskazanym rachunku do wyznaczonego
terminu podpisania umowy, Zamawiaj cy uzna, i  zabezpieczenie nie zosta o
wniesione (nie dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie innej ni  pieni dzu).

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

9)Je eli zabezpieczenie wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowych. 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 prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy oferenta

     10) Je eli oferent, którego oferta zosta a wybrana nie wniesie zabezpieczenia
          nale ytego wykonania umowy, Zamawiaj cy wybiera najkorzystniejsz
          ofert  spo ród pozosta ych ofert stosownie do tre ci art. 94 ust. 2 u.p.z.p.
     11) Zamawiaj cy zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
         wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie
         wykonane.
     12) Zamawiaj cy pozostawi na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za
         wady 30 % wysoko ci zabezpieczenia.
13) 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.
     14) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
              okres nie krótszy ni  36 miesi cy.
XVIII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.

rodki ochrony prawnej okre lone w Dziale VI ustawy pzp, przys uguj  Wykonawcy, je eli
malub mia  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w

wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ww. ustawy.

XIX. Postanowienia dodatkowe, o których mowa w  ustawie
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          Prawo zamówie  publicznych
1. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.

5. Zamawiaj cy nie przewiduje  udzielenia zaliczek.
6. W przypadku konieczno ci wykonania robót dodatkowych zostan  one

    zrealizowane w oparciu o  art.67 ust 1 pkt. 5 u.p.z.p.

XX. Wymagania dotycz ce umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty
budowlane, których niespe nienie spowoduje zg oszenie przez
Zamawiaj cegoodpowiednio zastrze  lub sprzeciwu, je eli Zamawiaj cy okre la takie
wymagania
1. Szczegó owe zasady zawierania umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo
zosta y okre lone we wzorze umowy, który stanowi za . Nr 8 do SIWZ, z uwzgl dnieniem
poni szych postanowie :
Wymogi wobec tre ci zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
- umowa nie mo e okre la  terminu zap aty d szego ni  30 dni od dnia dor czenia faktury,
- w umowie zakres i wielko  kar umownych nie mo e by  bardziej rygorystyczna ni  te
okre lone w umowie podstawowej zawartej pomi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc ,
- w umowie wysoko  i warunki zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nie mog  by
bardziej rygorystyczne ni  te okre lone w umowie podstawowej zawartej pomi dzy
Zamawiaj cym i Wykonawc ,
- termin realizacji, sposób spe nienia wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by
zgodny z wymogami okre lonymi w SIWZ,
- zakazuje si  wprowadzania do umowy zapisów, które b  zwalnia y Wykonawc  z
odpowiedzialno ci wzgl dem Zamawiaj cego za roboty wykonane przez podwykonawc  lub
dalszego podwykonawc .
2. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem s  us ugi i
dostawy, o których mowa w art. 143b ust. 8 ustawy pzp:
- Zamawiaj cy nie wskazuje przedmiotu umowy o podwykonawstwo jako niepodlegaj cemu
wy czeniu,
- nie ma obowi zku przedk adania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
je eli warto  zawartych umów nie przekracza 0,5% warto ci inwestycji. Wy czenie o
którymmowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ci
wi kszej ni 50.000,00 z .
XXI. Informacja o obowi zku osobistego wykonywania przez Wykonawc  kluczowych
cz ci zamówienia, je eli Zamawiaj cy dokonuje takiego zastrze enia.
Zamawiaj cy nie wprowadza zastrze enia o obowi zku osobistego wykonania przez
Wykonawc  kluczowych cz ci zamówienia.

XXII. Pozosta e informacje.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie maj  przepisy

ustawy Prawo Zamówie  Publicznych.
2. Integraln  cz ci  specyfikacji s  nast puj ce za czniki:

Za cznik nr 1  – Formularz ofertowy;
Za cznik nr 2  – Projekt budowlany;
Za cznik nr 3 – Specyfikacje techniczne;
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Za cznik nr 4 – Przedmiar robót, kosztorys ofertowy ( lepy);
Za cznik nr 5  – O wiadczenie w trybie art. 22,
Za cznik nr 6  – O wiadczenie w trybie art.24;
Za cznik nr 7 – Zobowi zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do  dyspozycji
niezb dnych zasobów,
Za cznik nr 8 – Projekt umowy;
Za cznik nr 9  – Wykaz zrealizowanych robót;
Za cznik nr 10  – Wykaz osób uczestnicz cych w realizacji zamówienia;
Za cznik nr 11 – O wiadczenie Wykonawcy, e osoby uczestnicz ce w realizacji
zamówienia posiadaj  wymagane uprawnienia,
Za cznik nr 12 – Wykaz cz ci zamówienia które Wykonawca powierzy
podwykonawcom,
Za cznik 13 - lista Wykonawców nale cych do tej samej grupy kapita owej zgodnie z
art. 26 ust. 2 pkt. 2d dotycz ce art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych w
post powaniu / Informacja Wykonawcy, e nie nale y do grupy kapita owej.

XXIII. Czynno ci po zako czeniu post powania,
O wynikach przetargu Zamawiaj cy powiadomi wszystkich uczestników post powania w
sposób uzgodniony w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z zapisami ustawyPzp..
   Zatwierdzi :

chock  12.05.2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy W chock

Jaros aw Samela
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Za cznik Nr 1 do SIWZ
  ......................................
           (miejscowo  i data)

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

wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

GMINA W CHOCK
 ul. Wielkowiejska 1
 27 – 215 W chock

FORMULARZOFERTOWY
Odpowiadaj c na og oszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Parszów ul. Staszica” – ruroci g grawitacyjny i t oczny,zamieszczonym w Biuletynie
Zamówie  Publicznych nr ……………….… z dnia ………………. , zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie
zamówienia:
1) Za cen  ofertow  netto ............................... z otych (s ownie:

………..................................................... ……………………………………...…..z otych)
plus nale ny podatek VAT ………..%   w kwocie ……………z otych (s ownie:
…………….……………………………………………………………………… z otych)
co stanowi cznie kwot  brutto ………………… z otych
(s ownie:……………………….……………………………………………………………
………………………..….z otych)

2) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 31.12.2014 r.

3. wiadczamy, e:
 1)  zapoznali my si  z warunkami podanymi przez Zamawiaj cego w SIWZ

i akceptujemy je w ca ci jako wy czn  podstaw  procedury przetargowej;
 2)  zapoznali my si  z dokumentacja projektow  opisuj  przedmiot zamówienia,

miejscem prowadzenia robót i nie wnosimy do nich adnych zastrze
3)  uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamówienia;
4)   na wykonane roboty i zastosowane materia y udzielimy gwarancji:36 miesi cy od

dnia odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych i podpisania (bez uwag)
protoko u ko cowego,

5)  odpowiedzialno Wykonawcy z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
oraz wbudowane materia y zostanie rozszerzona na okres 36 miesi cy, licz c od daty
podpisania (bez uwag) protoko u odbioru ko cowego

6)  akceptujemy istotne postanowienia umowy, zgodnie z wzorem umowy stanowi cym
za cznik Nr 8 do SIWZ;

7)  zapoznali my si  z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskali my
informacje niezb dne do wykonania przedmiotu zamówienia;

8)   uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na okres 30 dni, bieg terminu
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
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1. Wadium w kwocie 30.000,00 z  (s ownie: trzydzie ci tysi cy z otych), zosta o
uiszczone w dniu ................................ w formie
..................................................................................,

dokument wp aty w za czeniu. Wadium wniesione w pieni dzu prosimy zwróci  na
konto
................................................................................................................................................
w banku ...............................................................................................................................

2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowi zujemy   si    do
zawarcia    umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego
oraz do wniesienia tytu em zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
równowarto ci kwoty w wysoko ci 7 % ceny ofertowej brutto.

3. Roboty obj te zamówieniem zamierzamy wykona  sami / z udzia em
podwykonawców*.

* niepotrzebne skre li
4. Upowa nionym przedstawicielem (pe nomocnikiem) do reprezentowania

Wykonawcy w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do
podpisywania oferty i innych dokumentów zwi zanych z post powaniem i
podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest
…………………………………………………………………………..… .

5. Informacje  zawarte  na  stronach  od  …..  do  …..  stanowi  tajemnic
przedsi biorstwaw rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
nie mog  by  udost pnianeprzez Zamawiaj cego.

6. Dane podmiotu sk adaj cego ofert :
NIP ...................................................... REGON...................................................................
Numer faksu do porozumiewania si  z Wykonawc : ……...................................................
Korespondencj  w sprawie przedmiotowego zamówienia prosz  kierowa  na:
………………………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym ……....................................................
tel.: ……………………….. faks: …………….……… email: ………………………

7. Oferta wraz z za cznikami zosta a z ona na ……………….. stronach.
8. Do oferty do czononast puj ce o wiadczenia, dokumenty i informacje:

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

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

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Za cznik nr 5 do SIWZ
…......................….............................................................
(miejscowo  i data)
…………………………………………………..

…………………………………………………..

   (nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy Wykonawców

   wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)          )

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1

27-215 W chock
………………………………

            (nazwa i adres Zamawiaj cego)

O  W I A D C Z E N I E
Wykonawcy zgodnie z art. 44 ustawy dotycz ce art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówie  publicznych w post powaniu pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” –
ruroci g grawitacyjny i t oczny.

wiadczamy, e spe niamy wymagania okre lone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówie  publicznych z pó niejszymi zmianami:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania;

b) posiadamy wiedz  i do wiadczenie do wykonywania zamówienia;
c) dysponujemy odpowiednim potencja em oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;
d) znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej

wykonanie zamówienia.

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

                                                                do reprezentacji Wykonawcy
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Za cznik nr 6 do SIWZ

Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 W chock
…......................….............................................................
(miejscowo  i data)
…………………………………………………..

………………………………………………….

            (nazwa i adres Wykonawcy)

WIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z post powaniapn.„Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – ruroci g

grawitacyjny i t oczny.
z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam/

wiadczamy, i  nie podlegam/podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

                                                               ......................................................................................
(podpis osoby/osób  uprawnionej/ych

   do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia powy sze
wiadczenie sk ada ka dy z Wykonawców.
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Za cznik nr 7 do SIWZ

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1

27-215 W chock
…......................….............................................................
(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 zasobóww post powaniu na zadanie

pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – ruroci g
grawitacyjny i t oczny.

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
przywykonywaniu 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 8 do SIWZ

U M O W A   Nr BGK  .... /2014/ PROJEKT /
zawarta w dniu .........................r. w W chocku  pomi dzy:

Gmin  W chock

maj  siedzib  w ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 W chock, zwan  w dalszej cz ci umowy

ZAMAWIAJ CYM, w imieniu którego dzia a:

Burmistrz – mgr Jaros aw Samela.

a
........................................................................................................................

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

1/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej
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 o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw  Prawo zamówie  publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) (stan
prawny na dzie  16 kwietnia 2014 r.)  - zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci:

§ 1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul.
Staszica” – ruroci g grawitacyjny i t oczny.
2.  Wykonawca zobowi zuje si  wykona  przedmiot umowy zgodnie z dokumentacj
projektow  oraz szczegó owymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowi zuj cymi przepisami w szczególno ci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.
3. Szczegó owy zakres zadania opisany zosta  w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.
4. Wykonawca o wiadcza, e zapozna  si  z dokumentacj  opisuj  przedmiot zamówienia,
miejscem prowadzenia robót oraz warunkami prowadzenia robót i nie wnosi do nich
adnych uwag i zastrze .

§ 2.
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1.  Termin rozpocz cia  – wci gu  9 dni licz c od daty podpisania umowy
2. Terminzako czenia realizacji zamówienia i zg oszenie do odbioru ko cowego do
31.12.2014 r.
3. Za termin zako czenia realizacji zamówienia przyjmuje si  dzie  pisemnego zg oszenia
Zamawiaj cemu przez Wykonawc , potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, gotowo ci do
odbioru ko cowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezb dnej dokumentacji
odbiorowej zgodnie z zapisami § 7 pkt.6 niniejszej umowy.

§ 3.

Do obowi zków Zamawiaj cego nale y:
1) przekazanie Wykonawcy, w terminie do 9 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej
umowy, terenu budowy oraz jednego egzemplarza dokumentacji technicznej i dziennika
budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nale ytego wykonania,
4) terminowa zap ata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4.

Do obowi zków Wykonawcy nale y:
1) opracowanie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
2) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacj , o której mowa w §

1 pkt. 3, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,
3) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpiecze stwa w

trakcie wykonywania robót,
4) pe na obs uga geodezyjna (bie ca i powykonawcza) niezb dna do zrealizowania

przedmiotu umowy,
5) zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy materia ów, urz dze  i maszyn przed

kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem,
6) sta a wspó praca z Zamawiaj cym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
7) zawiadamianie Zamawiaj cego o fakcie wykonania robót zanikaj cych lub ulegaj cych

zakryciu z wyprzedzeniem umo liwiaj cym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru,
8) przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.po .,
9) naprawianie na w asny koszt szkód i zniszcze  wyrz dzonych w wyniku prowadzonych

robót,
10) zabezpieczenie we w asnym zakresie dostaw wody, energii elektrycznej i innych mediów

na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

§ 5.

1. Za wykonanie ca ego przedmiotu umowy, Strony ustalaj  wynagrodzenie kosztorysowe,
zgodnie z ofert  Wykonawcy, na kwot  w wysoko ci brutto……………………………….
………………………..………. z otych (s ownie z otych: ………………….z ), w tym
podatku VAT (….%) co stanowi kwot  w wysoko ci …………… z otych.
2. Kwoty okre lone w ust. 1 zawieraj  wszelkie koszty zwi zane z realizacj  przedmiotu
umowy wynikaj ce wprost z dokumentacji opisuj cej przedmiot zamówienia jak równie  w
niej nie uj te, a bez których nie mo na wykona  przedmiotu umowy.
3. Niedoszacowanie, pomini cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mog
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by  podstaw  do dania zmiany wynagrodzenia okre lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Rozliczenie wykonanych robót nast pi kosztorysem powykonawczym, na podstawie cen
jednostkowych uj tych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o przedstawiony przez
Wykonawc  i sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robót.
5. W przypadku niewykonania przez Wykonawc  jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu
ofertowego, Zamawiaj cy pomniejszy odpowiednio przy ko cowym rozliczeniu kwot
nale no ci okre lon  w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  rezygnacji z cz ci robót obj tych przedmiotem
zamówienia i wykonania robót zamiennych,
7. W przypadku, gdy wyst pi  roboty nie wykraczaj ce poza przedmiot zamówienia (w tym
roboty zamienne), wykonane na podstawie protoko ów konieczno ci zatwierdzonych
przez Zamawiaj cego, innego rodzaju ni  przedstawione w przedmiarze robót, których nie
mo na rozliczy  zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
zamówienia, b  one rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez
Wykonawc , zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiaj cego. Kosztorysy te
opracowane b  w oparciu o nast puj ce za enia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostan  przyj te z kosztorysu ofertowego
(szczegó owego) z onego przez Wykonawc ,
2) w przypadku, gdy nie b dzie mo liwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakuj ce ceny czynników produkcji (M, S) zostan  przyj te z zeszytów
SEKOCENBUD ( rednie ceny i stawki dla Województwa wi tokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstaw  do okre lenia nak adów rzeczowych b  normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR,
w przypadku ich braku zastosowane zostan  pozycje KNNR, a nast pnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiaj cego.

8. W przypadku konieczno ci wykonania robót dodatkowych zostan  one zrealizowane w
oparciu o  art.67 ust 1 pkt. 5 ustawy P.z.p.

§ 6.

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

§ 7.

1. Strony zgodnie postanawiaj , e b  stosowane nast puj ce rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
2) odbiory cz ciowe,
2) odbiór ko cowy.

2. Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, dokonywane b  przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zg asza  gotowo  do odbiorów, o których
mowa wy ej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umo liwiaj cym podj cie dzia  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiaj cego o wykonaniu robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem. Je eli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiaj cego, zobowi zany b dzie odkry  te roboty lub
wykona  otwory niezb dne do ich zbadania, a nast pnie przywróci  je do stanu
poprzedniego na w asny koszt.
3. Odbiory cz ciowe o których mowa w § 8 pkt. 3 dokonywane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, polega y b  na ocenie ilo ci, zgodno ci z dokumentacj  i jako ci cz ci
wykonanych robót.
4. Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ko cowego, pisemnie
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bezpo rednio w siedzibie Zamawiaj cego.
5. Podstaw  zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego, b dzie
faktyczne wykonanie robót, zgodnie z wpisem dokonanym w dzienniku budowy przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zg oszeniem do odbioru ko cowego Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
nast puj ce dokumenty:

a) dziennik budowy,
b) dokumentacj  powykonawcz , kosztorys zamienny (powykonawczy) dokumentacj
geodezyjn  - w tym powykonawcz  inwentaryzacj  geodezyjn  z potwierdzeniem o
przyj ciu do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym

rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach,
c) wymagane dokumenty, protoko y i za wiadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdze , instrukcje u ytkowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
d) o wiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,
e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzaj ce, e wbudowane wyroby budowlane s
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

7. Zamawiaj cy wyznaczy i rozpocznie czynno ci odbioru ko cowego w ci gu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osi gni ciu gotowo ci do odbioru ko cowego i dostarczeniu kompletu
dokumentów.
8. Zamawiaj cy zobowi zany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru ko cowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpocz cia tego odbioru.
9. Je eli w toku czynno ci odbioru zostan  stwierdzone wady:

a) nadaj ce si  do usuni cia – Zamawiaj cy odmówi odbioru do czasu usuni cia wad
b) nie nadaj ce si  do usuni cia – Zamawiaj cy za da ponownego wykonania robót lub
obni enia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obni enia warto ci u ytkowej
przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadaj cymi si  do usuni cia mo e
nast pi  wy cznie w przypadku, gdy nie b dzie to stanowi  o trwa ci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

10. W razie nie usuni cia w ustalonym terminie, przez Wykonawc , wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl dzie
pogwarancyjnym, Zamawiaj cy jest upowa niony do ich usuni cia na koszt Wykonawcy.
11. Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot umowy nie
osi gn gotowo ci do odbioru z powodu nieuko czenia prac, wad lub nie
przeprowadzeniawszystkich prób z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy
mo eodmówi  odbioru, a fakt ten nie mo e by  podstaw  do przed enia terminu
wykonaniaumowy, o którym mowa w § 2 umowy, natomiast b dzie podstaw  do naliczenia
przezZamawiaj cego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.
Wtakim przypadku Wykonawca ma obowi zek usuni cia wad i ponownego zg oszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
12. Je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiaj cy mo e obni  Wykonawcy wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej warto ci u ytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 8

1. Podstaw  do zap acenia przez Zamawiaj cego wynagrodzenia nale nego Wykonawcy b
faktury wystawione przez Wykonawc  w terminie 7 dni od dnia odbioru ko cowego robót
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2. Podstaw  wystawienia  faktury przez Wykonawc dzie zatwierdzony  protokó  odbioru
ko cowego robót.

3. Zamawiaj cy dopuszcza dokonanie odbioru cz ciowego i zap at  za cz  wykonanych
robót w przypadku kiedy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy i Zamawiaj cego
konieczne b dzie wstrzymanie robót budowlanych na okres d szy ni  30 dni.

4. Zakres robót podlegaj cych odbiorowi cz ciowemu o których mowa w pkt. 3 jest
ustalany przez Zamawiaj cego.

5. Zap ata faktur Wykonawcy b dzie dokonywana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiaj cego.

6. Je eli Wykonawca b dzie korzysta  z podwykonawców to:
1) wraz z faktur  sk ada:

a) zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiaj cego
umów o podwykonawstwo, zawieraj ce zakres i termin wykonanych robót oraz warto
kwot nale nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sk adanej faktury
b) zestawienie kwot nale nych podwykonawcy ze sk adanej faktury z tytu u
przed onej Zamawiaj cemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
dostawy lub us ugi.
2) warunkiem zap aty przez Zamawiaj cego drugiej i nast pnych cz ci nale nego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zap aty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Dowodami o których mowa wy ej jest o wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zap aty nale no ci wraz z dowodami zap aty tych nale no ci.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc  dowodów, o których mowa w ust. 6
wstrzymuje si  wyp at  nale nego wynagrodzenia w cz ci równej sumie kwot
wynikaj cych z nieprzedstawionych dowodów zap aty. Zamawiaj cy z nale no ci
przys uguj cej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpo redniej zap aty wymaganego
wynagrodzenia bez odsetek przys uguj cego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawar  zaakceptowan  przez Zamawiaj cego umow  o
podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, lub który zawar
przed on  Zamawiaj cemu umow  o podwykonawstwo, której przedmiotem s
dostawy lub us ugi, w przypadku uchylenia si  od obowi zku zap aty odpowiednio przez
Wykonawc , podwykonawc  lub dalszego podwykonawc , w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiaj cego prawid owo wystawionej faktury, o której mowa w pkt.
5, z zastrze eniem pkt. 8

8. Przed dokonaniem bezpo redniej zap aty Zamawiaj cy jest obowi zany umo liwi
Wykonawcy zg oszenie pisemnych uwag dotycz cych zasadno ci bezpo redniej zap aty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7,
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zg oszenia
uwag Zamawiaj cy mo e:

1) nie dokona  bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je eli Wykonawca wyka e niezasadno  takiej zap aty, albo
2) z  do depozytu s dowego kwot  potrzebn  na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

tpliwo ci Zamawiaj cego co do wysoko ci nale nej zap aty lub podmiotu, któremu
atno  si  nale y, albo

3) dokona  bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka e zasadno
takiej zap aty.

9. W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, a tak e w przypadku okre lonym w ust. 8 pkt 2),
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Zmawiaj cy potr ca kwot  wyp aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego
Wykonawcy.
10. Za dzie  dokonania zap aty uwa a si  dzie  obci enia rachunku Zamawiaj cego.
11. Za nieterminowe p atno ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy  odsetki ustawowe.
12. Zamawiaj cy tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, upowa nia
Wykonawc  do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowa nionego przedstawiciela
Zamawiaj cego i o wiadcza, e posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.
13. Wykonawca o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………….

§ 9.

1. Strony potwierdzaj , e przed zawarciem umowy Wykonawca wniós  zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 7 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ………….. z  (s ownie ……………. )
w formie …………………………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy przeznaczone jest:

1) w wysoko ci 70% na zabezpieczenie gwarantuj ce zgodnie z umow  wykonanie
przedmiotu zamówienia,
2) w wysoko ci 30% na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy
w nast puj cych terminach:

1) 70% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 30 dni od dnia podpisania protoko u odbioru
ko cowego, bez wad i usterek, które stanowi yby podstaw  roszcze  Zamawiaj cego
w stosunku do Wykonawcy,
2) 30% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 15 dni od up ywu okresu r kojmi za wady.

4. Zamawiaj cy wstrzyma si  ze zwrotem/zwolnieniem cz ci zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usun  w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres r kojmi ulega wyd eniu
o czas potrzebny na usuni cie wad.
5. Je eli zabezpieczenie zosta o wniesione w innej formie ni  pieni dz, to Wykonawca jest
zobowi zany zapewni  zabezpieczenie w pe nej wysoko ci, do czasu protokolarnego
stwierdzenia usuni cia wad, a po usuni ciu wad odpowiednio uzupe ni  zabezpieczenie

kojmi za wady.
6. Zwrócona/zwolniona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
okre lona w ust. 1 mo e ulec zmniejszeniu z tytu u potr ce  za z  jako  robót, nie
dotrzymania terminu zako czenia prac lub nak adów poniesionych przez Zamawiaj cego
na usuni cie wad, je eli nie dokona  tego Wykonawca.
7. W sytuacji gdy wyst pi konieczno  przed enia terminu realizacji zamówienia
w stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowi zany
jest do przed enia terminu wa no ci wniesionego zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikaj cy z aneksu do umowy.

§ 10.
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.
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§ 11.

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu na przedmiot umowy, gwarancji jako ci na okres
36 miesi cy od dnia odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych i podpisania
(bez uwag) protoko u ko cowego,

2. Strony postanawiaj , e odpowiedzialno  Wykonawcy z tytu u r kojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy oraz wbudowane materia y zostanie rozszerzona na okres 36
miesi cy, licz c od daty podpisania (bez uwag) protoko u odbioru ko cowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zuje si  do bezp atnego usuni cia wad i
usterek w uzgodnionym przez strony terminie, a w razie uchylania si  przez Wykonawc
od ww. obowi zków, w terminie 7 dni licz c od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiaj cego. Okres gwarancji zostanie przed ony o czas
naprawy.

4. Zamawiaj cy ma prawo dochodzi  uprawnie  z tytu u r kojmi za wady, niezale nie od
uprawnie  wynikaj cych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równie  po okresie
kojmi, je eli Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc  o wadzie przed up ywem okresu
kojmi.

6. Je eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiaj cego na ich usuni cie, to Zamawiaj cy mo e zleci  usuni cie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b
pokrywane w pierwszej kolejno ci z zatrzymanej kwoty b cej zabezpieczeniem
nale ytego wykonania umowy.

§ 12.

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

§ 13.

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:

a) Za zw ok  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,20 % od ca ej warto ci
umownej, za ka dy dzie  zw oki.

b) Za zw ok  w usuni ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysoko ci 0,20% od
ca ej warto ci umownej za ka dy dzie  zw oki , liczony od up ywu wyznaczonego
terminu na usuni cie wad.

c) Z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego w
wysoko ci 5% od ca ej warto ci umowy.

d) za nieprzed enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s  roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysoko ci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy
stwierdzony przypadek naruszenia
e) za nieprzed enie po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia,
f) za brak zap aty lub nieterminow  zap at  wynagrodzenia nale nego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom – w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
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okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia,
g) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty
– w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 5 ust. 1
umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia.

2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia kwot z tytu u naliczenia kar umownych z
nale nego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyra a na to zgod . Potr cenie kar umownych nie zwalnia
Wykonawcy z obowi zku wykonania zobowi za  umownych.

3. 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.

§ 14.

1. Stronom przys uguje prawo odst pienia od umowy. W przypadku odst pienia od umowy
przez jedn  ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma  i zabezpieczy  nie
zako czone roboty oraz zabezpieczy  plac budowy.
2. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpocz  robót, pomimo wezwania Zamawiaj cego wyznaczaj cego
termin na ich podj cie,

b) wykonawca przerwa  bez uzasadnienia, z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy
realizacj  przedmiotu umowy i przerwa ta trwa d ej ni  7 kolejnych dni
kalendarzowych,

c) wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy
– odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku
Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania
cz ci umowy,

d) Wykonawca realizuje roboty b ce przedmiotem zamówienia w sposób niezgodny
z niniejsz  umow , dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiaj cego,

e) Wykonawca popad  w stan upad ci lub likwidacji lub wydany zosta  nakaz zaj cia
maj tku Wykonawcy,

f) wyst pi konieczno  wielokrotnego dokonywania bezpo redniej zap aty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno  dokonania
bezpo rednich zap at na sum  wi ksz  ni  5% warto ci umowy.

3. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protoko u odbioru.

4. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci
takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

5. W wypadku odst pienia od umowy, Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj
nast puj ce obowi zki:
a) w terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku wg stanu
na dzie  odst pienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która by a powodem odst pienia od umowy,

c) Wykonawca niezw ocznie, ale nie pó niej ni  w ci gu 14 dni usunie z placu budowy
urz dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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6. W razie odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy, Zamawiaj cy
zobowi zany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odst pienia od
umowy, zap aty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przej cia placu
budowy.

7. Finansowe rozliczenie przerwanych robót nast pi w oparciu o kosztorys ofertowy.

§ 15.

1. Wykonawca mo e powierzy  wykonanie cz ci zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za ca  wykonanych robót obj tych
umow . Zlecenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi za
Wykonawcy wobec Zamawiaj cego za wykonanie tej cz ci robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzia ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu, jakby to by y dzia ania, uchybienia lub
zaniedbania jego w asnych pracowników.
2. Je eli nast puje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powo ywa  si  na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest zobowi zany wykaza  Zamawiaj cemu,

 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe nia je w stopniu
nie mniejszym ni  wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzaj cy zawrze  umow  o podwykonawstwo, której przedmiotem s
roboty budowlane, jest obowi zany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przed enia Zamawiaj cemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi zany do czy  zgod  Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre ci zgodnej z projektem umowy

4. Termin zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo e by  d szy ni  30 dni od dnia
dor czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzaj cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, us ugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiaj cy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, zg osi pisemne zastrze enia,
je eli umowa:

a) nie spe nia wymaga  okre lonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) przewiduje termin zap aty wynagrodzenia d szy ni  okre lony w ust. 4.

6. Niezg oszenie pisemnych zastrze  do przed onego projektu umowy, w terminie o
którym mowa w ust. 5 uwa a si  za akceptacj  projektu umowy przez Zamawiaj cego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiaj cy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po wiadczonej za zgodno  z
orygina em kopii zawartej umowy, zg asza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 5.

9. Niezg oszenie pisemnego sprzeciwu do przed onej umowy o podwykonawstwo, której
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przedmiotem s  roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwa a si
za akceptacj  umowy przez Zamawiaj cego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy lub us ugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wy czeniem umów o podwykonawstwo o warto ci
mniejszej ni  0,5% warto ci umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot zosta  wskazany przez Zamawiaj cego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegaj cy niniejszemu
obowi zkowi (Zamawiaj cy nie wskaza  takiego przedmiotu). Wy czenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ci wi kszej
ni  50 000 z .

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, je eli termin zap aty wynagrodzenia jest
szy ni  okre lony w ust. 4, Zamawiaj cy informuje o tym Wykonawc  i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem na enia kary umownej.
12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si  odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Wymogi na one przez Zamawiaj cego wobec tre ci zawieranych umów z

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
a) umowa nie mo e okre la  terminu zap aty d szego ni  30 dni od dnia dor czenia

faktury,
b) w umowie zakres i wielko  kar umownych nie mo e by  bardziej rygorystyczna ni

te okre lone w umowie podstawowej pomi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc ,
c) w umowie wysoko  i warunki zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nie

mog  by  bardziej rygorystyczne ni  te okre lone w umowie podstawowej pomi dzy
Zamawiaj cym i Wykonawc ,

d) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialno ci za
wady przez klauzul  dotycz  gwarancji jako ci i r kojmi za wady, aby nie by  on
krótszy od okresu odpowiedzialno ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiaj cego z
tytu u gwarancji i r kojmi za wady,

e) termin realizacji, sposób spe nienia wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi
by  zgodny z wymogami okre lonymi w SIWZ,

f) zakazuje si  wprowadzenia do umowy zapisów, które b  zwalnia y Wykonawc  z
odpowiedzialno ci wzgl dem Zamawiaj cego za roboty wykonane przez
podwykonawc  lub dalszych podwykonawców.

§ 16.

1.  Zmiana postanowie  niniejszej Umowy mo e nast pi  za zgod  obu stron wyra on  na
pi mie pod rygorem niewa no ci takiej zmiany.

2.  Zakazuje si  istotnych zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyj tkiem zmian wynikaj cych z
okoliczno ci opisanych w SIWZ rozdz. XVI.
4. Zmiana tre ci umowy nie mo e by  dokonywana z naruszeniem art.144 Ustawy Prawo

      Zamówie  Publicznych .

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  b  mia y  zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo Zamówie  Publicznych.
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§ 18.

Umow  spisano w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy i
trzy dla Zamawiaj cego.

ZAMAWIAJ CY                                                                     WYKONAWCA
……………………………………..                                         …………………………………

Wykaz za czników do Umowy:
- Oferta przetargowa
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Za cznik nr 9 do SIWZ

..................................................
(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 albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, 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 10 do SIWZ

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

 wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

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 informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Imi  i Nazwisko Zakres
wykonywanyc

h czynno ci

Informacje na temat
do wiadczenia nale y poda
nazwy i warto  zada  oraz
terminy ich realizacji w
których ww. osoba
sprawowa a funkcje k-k
budowy w danej bran y
oraz nazw  i adres
inwestora *

Informacje
na temat
kwalifikacji
zawodowyc
h

Informacje na
temat
wykszta cenia

Rodzaj i nr
uprawnie

Informacje o
podstawie
dysponowania osob

* Nale y za czy  dokument potwierdzaj cy kwalifikacje

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

                                                                       do reprezentacji Wykonawcy)
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Za cznik nr 11

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj
wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich

uprawnie .

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

Zamawiaj cy:
Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Ja ni ej podpisany/ my ni ej podpisani
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
dzia aj c w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ubiegaj c si  o udzielenie zamówienia publicznego w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” –
ruroci g grawitacyjny i t ocznyo wiadczam/my, e osoby które b  bra y udzia  w realizacji
niniejszego zamówienia posiadaj  wymagane prawem uprawnienia.

………………………………………….
                    (miejscowo  data)

                                                                                  …………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do sk adania
wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy oraz

piecz tka/piecz tki
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Za cznik nr 12 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 publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul.
Staszica” – ruroci g grawitacyjny i t oczny 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

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

                                                                                                       do reprezentowania  Wykonawcy)
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Za cznik nr 13 do SIWZ

……………………………………….

………………………………………..

………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy:
Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Lista Wykonawców nale cych do tej samej grupy kapita owej
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d dotycz ce art. 24 ust.2 pkt. 5
ustawy Prawo zamówie  publicznych w post powaniu pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” –
ruroci g grawitacyjny i t oczny.*)

Lp. Pe na nazwa podmiotu Adres podmiotu

INFORMACJA WYKONACY *)

Informuj , e nie nale  do grupy kapita owej

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

                                                                                                       do reprezentowania  Wykonawcy)

*)niepotrzebne skre li
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