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l.p.
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Tom I

Nazwa Części
Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

2)
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Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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Tom III

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Część IIIA

Dokumentacja projektowa
przedmiotu zamówienia

Część IIIB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych

Część IIIC

Przedmiar robót

Część IIID

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
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1.

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Polska

2.

Definicje.

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest, z
zastrzeżeniem niżej wymienionego terminu, zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawą”, oraz z
definicjami zapisanymi w tomie II.
Termin „Kontrakt” należy odnieść także do „umowy” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów
prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień
Publicznych;
Na potrzeby niniejszej SIWZ, za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3.

Tryb udzielania zamówienia.

1.Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej u. p. z. p.,
przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
2.Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała korespondencja
wymieniana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzona będzie
w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z p. 29.
3. Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca
przyjmuje w całości i bez zastrzeżeń szczególne i ogólne warunki Kontraktu stanowiącego integralną część
niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako wyłączną podstawę realizacji zamówienia, i
niniejszym odstępuje od jakichkolwiek własnych warunków sprzedaży.
4. Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
5. Zamówienie jest objęte uprzednią kontrolą zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 169 do 171a ustawy Pzp.

4.

Opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiot niniejszego zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i ukończenie robót obejmujących kanalizację
sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową w centrum miasta Czechowice-Dziedzice.
Zamówienie będzie wykonywane w oparciu o Warunki kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez Zamawiającego – czerwony FIDIC - Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową
Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World
Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin.
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Zamówienie obejmuje:
1. Podzadanie 2.1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice - CZĘŚĆ 1 –
tereny na północ od torów PKP pomiędzy ulicami Węglową, Górniczą, Drzymały, Szkolną,
2. Podzadanie 2.1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice - CZĘŚĆ 2 tereny na południe od torów PKP między ulicami Kolejową, Zieloną, Zacisze, Legionów, Wąską,
Barlickiego,
3. Podzadanie 2.1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice - CZĘŚĆ 3 tereny PKP,
4. Podzadanie 2.1a - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice
- dzielnica Grabowice pomiędzy ulicami Rumana, Traugutta, Górniczą i Drzymały oraz rejon ulicy
Szkolnej, Dolnej-Głowackiego i Barlickiego,
5. Podzadanie 2.1b - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Grabowickiej w CzechowicachDziedzicach,
wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, technologiczno-instalacyjnymi, elektrycznymi, AKP z
monitoringiem.
Poniżej przedstawiono długości budowanej kanalizacji:
zestawienie szczegółowe materiału i długości sieci kanalizacyjnej
Kanalizacja grawitacyjna - PVC
Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 2042/09 (2.1) z
21.10.2009 (na południe od torów PKP cz.2) zmieniona
Postanowieniem z dn. 20.06.2011
Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1713/09 (2.1) z
10.09.2010 (na północ od torów PKP cz.1)

Ø315PCV Ø250PVC Ø200PCV Ø160PVC
[mb]
[mb]
[mb]
[mb]
550,5

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1205/10 (2.1a) z
05.07.2010 zmieniona Postanowieniem z dn. 20.06.2011

574,5

12487,5

4199,5

443,5

1019

1914,5

387,5

6662

2347,5

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1760/10 (2.1b) z
15.09.2010
Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 10/09/B-B (tereny
zamknięte) z 27.10.2009
SUMA

Kanalizacja grawitacyjna - Kamionka
Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 2042/09 (2.1) z
21.10.2009 (na południe od torów PKP cz.2) zmieniona
Postanowieniem z dn. 20.06.2011
Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1205/10 (2.1a) z
05.07.2010 zmieniona Postanowieniem z dn. 20.06.2011

11,5
146,5

4

741

421

697

1409,5

20921

8882,5

Ø400
[mb]

Ø300
[mb]

Ø250
[mb]

Ø200
[mb]

Ø150
[mb]

140,5

24

497

739,5

40,5

823

209

55,5

342

525

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1713/09 (2.1) z
10.09.2010 (na północ od torów PKP cz.1)
Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1760/10 (2.1b) z
15.09.2010
Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 10/09/B-B (tereny
zamknięte) z 27.10.2009

81
140

SUMA

280,5

24

1662

Kanalizacja tłoczna - PE

Ø200
[mb]

Ø90
[mb]

Ø63
[mb]

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 2042/09 (2.1) z
21.10.2009 zmieniona Postanowieniem z dn. 20.06.2011

316,5

2,5

6

1554,5

96
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Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1713/09 (2.1) z
10.09.2010

471

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 10/09/B-B (tereny
zamknięte) z 27.10.2009

180,5

SUMA

316,5

Pompownie ścieków

[szt.]

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 2042/09 (2.1) z
21.10.2009 (na południe od torów PKP cz.2)

1

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1713/09 (2.1) z
10.09.2010 (na północ od torów PKP cz.1)

1

Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 10/09/B-B (tereny
zamknięte) z 27.10.2009

1

SUMA

3

183,0

471

Wykonawca wykona i uzgodni z administratorami dróg i ulic oraz Urzędem Miasta Czechowice-Dziedzice lub
jednostką wskazaną jako zarządzającą drogami i ulicami projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót
budowlanych.
Przy wykonywaniu kanalizacji głównej i odgałęzień wystąpi również konieczność wykonania zabezpieczeń dla
skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego: wodociągową, gazu ziemnego, ciepłowniczą,
energetyczną, teletechniczną.
Wykonawca wykona przekroczenie sieci kanalizacji pod bocznicą kolejową KWK „Silesia”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III niniejszej SIWZ.
2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Dodatkowe przedmioty
45232410-9 45232423-3 45311200-2 45233140-2 45100000-8 -

5.

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty drogowe
Przygotowanie terenu pod budowę

Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.

Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
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7.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia: 22 miesiące, w tym:
- Data Rozpoczęcia: nie później niż 30 dni od daty wejścia Kontraktu w życie,
- Czas na Ukończenie: 21 miesięcy.
- Okres Zgłaszania Wad – 12 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia
2. Wymagany Okres Rękojmi za wady – 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót
lub części.
3. Wymagany okres gwarancji jakości – 36 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości
Robót lub części.

9.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),
b) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
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2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
- jedno zamówienie o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, polegające na budowie
kanalizacji grawitacyjnej o całkowitej długości co najmniej 25 km kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta wraz z przepompowniami ścieków.
W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ukazania się
ogłoszenia o niniejszym przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Narodowy
Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według
ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW
oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
b) posiada przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat (licząc od daty wszczęcia postępowania), a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 40 pracowników.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na
temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do niniejszej IDW,
c) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia odpowiednie osoby wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywania przez nich czynności - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej
IDW, (Wykonawca nie może zaproponować tej samej osoby do pełnienia różnych funkcji):
1. Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Kontraktu) - osoby posiadającej wykształcenie wyższe
techniczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące zarządzanie lub kierowanie
kontraktami na roboty jako kierownik kontraktu (lub równoważne stanowisko np. Przedstawiciel
Wykonawcy, dyrektor kontraktu/ów) lub kierownik budowy na co najmniej jednym zadaniu
polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 25 km
realizowanego w systemie Warunków kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego – czerwony FIDIC lub równoważne.
2. Kierownika Budowy posiadającego wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót budowlanych, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym przy realizacji, co najmniej
jednego zadania o długości co najmniej 25 km sieci kanalizacji sanitarnej, posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
3. Kierownika robót sanitarnych posiadającego, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
budowlanych, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
4. Kierownika robót drogowych posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w
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kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
budowlanych, w zakresie robót drogowych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
5. Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót budowlanych, w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.
6. Kierownika robót elektrycznych posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
budowlanych, w zakresie robót elektrycznych w tym AKPiA w co najmniej dwóch zadaniach,
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
Przewidywane zaangażowanie w/w personelu przy realizacji niniejszego zamówienia w wymiarze pełnego
etatu (100% dostępności).
UWAGA:
Przez zaangażowanie w wymiarze pełnego etatu (100 % dostępności) Zamawiający rozumie obecność co
najmniej dwóch osób (z personelu kluczowego) o wymaganej 100 % dostępności na budowie w okresie i
godzinach, w których prowadzone są roboty.
W przypadku obywatela państwa członkowskiego* Unii Europejskiej posiadającego kwalifikacje zawodowe
architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w
innym kraju niż Rzeczpospolita Polska dopuszcza się zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
* - Przez obywatela państwa członkowskiego należy rozumieć obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043
oraz z 2007r. Nr 120, poz. 818) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o
cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r. Nr 234, poz. 1649, z późn.zm.).
Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty ukazania się
ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa
Przyjęcia/Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów krajowych dla podmiotów zagranicznych dokumenty
równoważne).
Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w
ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83, poz. 578 ze zm.).
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do
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realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, stosują te dokumenty jako
obowiązujące.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż obecnie przepisów
oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy – Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
Wskazane w pkt. 9.2 osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim.
W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową znajomością języka polskiego
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe,
biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb
realizacji umowy,
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę więcej niż funkcji jednego z personelu kluczowego.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:




wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt. 9.2) (załącznik nr 4) wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla
wykonania zamówienia (załącznik nr 5) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
ewentualne pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia.

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy
w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy
- za ten okres, roczny przychód netto ze sprzedaży nie mniejszy niż 30 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunki
zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią o badanej części sprawozdania finansowego a w przypadku Wykonawców
nie zobowiązanych do sporządzania rachunków zysków i strat innych dokumentów określających przychód
netto ze sprzedaży - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres.
b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków
finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w
wymaganej wysokości,
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c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 15 000 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających dane finansowe w walucie innej niż PLN należy
podać wartość przeliczoną na PLN według średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o
niniejszym przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs
przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
4) Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).b) i 9.1.1).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)
b)
c)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) pkt 9.1.1)c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 u.p.z.p.
3. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o
których mowa powyżej w pkt 9.2.1)a) i b) oraz 9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.2.1)c),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju
pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).b), 9.1.1).c) i 9.1.1).d), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9.3. IDW
znajdują odpowiednie zastosowanie.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na
sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentów (i oświadczeń). Z treści załączonych dokumentów musi
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wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił.

10. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane roboty
budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia w ofercie potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto, tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z
załączonych do Oferty dokumentów.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści postanowienia Subkaluzuli 1.14
Solidarna odpowiedzialność Warunków Kontraktu FIDIC.

12. Wadium
1.

Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

500 000,00 PLN
2.

Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007
Nr 42 poz. 275 ).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c)
kwotę gwarancji,
d)
termin ważności gwarancji
e)
zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
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f)

g)
h)

ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie”.
zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
 nie wniósł Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy, lub
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa,
jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres
związania ofertą,

3)

Postanowienia pkt. 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej
w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e).
4) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie, o której mowa w pkt. 12.2.1) lit. b) do e)
niniejszej IDW, wskazane jest ażeby ono w swej treści zawierało wyraźne wskazanie wszystkich
Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z
podaniem ich nazw i siedzib.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
PKO BP S.A. o/Czechowice-Dziedzice 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

6) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w następujący
sposób:
a) oryginał należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu oferty, lub oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego
(Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2 sekretariat na I piętrze) a do oferty dołączyć odpowiednio
potwierdzoną kopię.
b) kopię potwierdzoną przez Wykonawcę należy załączyć do kopii oferty.
3.

Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu może nastąpić jedynie za pomocą przelewu bankowego.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. Kwota wadium powinna znaleźć się na rachunku Zamawiającego
najpóźniej w terminie składania ofert.
Wadium musi być ważne od terminu składania ofert do końca okresu związania ofertą
i musi być wystawione na żądaną kwotę. W wyjątkowych przypadkach, przed upływem okresu ważności,
Zamawiający
może
jednokrotnie
poprosić
Wykonawców
o
przedłużenie
tego
okresu
o określoną liczbę dni lecz nie więcej niż o 60 dni.
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu
składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie z pośród
możliwych wymienionych w pkt. 12.2.1) IDW.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium z terminie określonym przez Zamawiającego.
4.

Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.
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5.

Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)
2)
3)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
1.

Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji
jakości.
2.

Wysokość Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy.

Zamawiający ustala Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10,0 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany
Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania przed podpisaniem umowy.
3.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
PKO BP S.A. o/Czechowice-Dziedzice 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie Zabezpieczenia Należytego Wykonania
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94
ust. 3 u.p.z.p.
6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
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7) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne,
nieprzenośne i płatne na pierwsze żądanie, winno zawierać nazwę i adres Zamawiającego i Wykonawcy
oraz winno uzyskać moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i
Zamawiającego i być ważne w części równej 100% kwoty zabezpieczenia do 30 dni od daty wykonania
całości robót, tj. od wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w części równej 30% kwoty zabezpieczenia
do 15 dni po zakończeniu 36-miesięcznego okresu rękojmi (liczonego od dnia wystawienia Świadectwa
Przejęcia Robót). Zamawiający akceptuje również wniesienie zabezpieczenia przed podpisaniem umowy w
wysokości równej 100% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności do 30 dni od daty wykonania całości
robót, a następnie wniesienie nowego zabezpieczenia (przedłużenia/zamiany zabezpieczenia) na kwotę 30%
kwoty zabezpieczenia z terminem ważności do 15 dnia po zakończeniu 36 miesięcznego okresu rękojmi
(liczonego od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót),
8) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
4.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

(a)

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty wykonania
całości robót, tj. od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.
Zamawiający zwróci pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni po
zakończeniu 36 miesięcznego okresu rękojmi (liczonego od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia
Robót).

(b)

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z
realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.

Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób - dokumenty wchodzące w
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez
nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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9) Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr
88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297 §1: kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2.

Forma oferty.

1)

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie - kopie mogą
być kserokopiami oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych
formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo lub maszynowo.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. W przypadku składania
elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do
oferty pełnomocnictwa.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

3.

Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
c) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
d) Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,
e) Informację na temat kwalifikacji kluczowego personelu sporządzoną na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,
f) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych robót
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
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g) Wypełniony Załącznik do oferty na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej
IDW,
h) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
j) Dowód wniesienia wadium,
k) Wypełnione i wycenione przedmiary robót,
l) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9-10 niniejszej IDW,
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
2) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się,
aby były trwale spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

16. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ.
1. Wyjaśnienia treści SIWZ.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 16.1.1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ, o którym mowa w pkt.16.1.1).
4) Pytania należy kierować pisemnie na adres punktu kontaktowego Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
z dopiskiem:
Kontrakt IX - Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice– Dziedzice
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5) Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań faksem na numer +48 32 214 52 28.
6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
7) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
2) Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego.
3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) ogłoszenie dodatkowych informacji
o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
4) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
5) Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 16.2.4) jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu,
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub
sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach.
6) Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej.
7) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej. Pkt. 16.2.3) stosuje się odpowiednio.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1)

w zakresie merytorycznym: Andrzej Rzepka

2)

w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Łucja Drezner

18. Spotkanie wyjaśniające.
Zamawiający nie planuje organizacji spotkania wyjaśniającego.

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów
2 w sekretariacie na 1 piętrze w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

do godz.

12.03.2012 r.

12:00
czasu miejscowego

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
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Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Polska
Oferta w postępowaniu na:
Kontrakt IX - Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice– Dziedzice
Nie otwierać przed dniem: 12.03.2012 r., godz. 12:30 czasu miejscowego.
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania
ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana oferty”. W przypadku złożenia kilku „Zmian oferty”, kopertę
(paczkę) każdej „Zmiany oferty” należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana oferty Nr......”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez
Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, jeśli to konieczne pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„Wycofanie oferty”.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach,
ul. Szarych Szeregów 2 w sali konferencyjnej (na parterze).
W dniu

o godz.

12.03.2012 r.

12:30
czasu miejscowego

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy
"Wycofanie" nie będą odczytane.
W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oraz informacje o akceptacji warunków umowy.
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22. Termin związania ofertą
1.
2.
3.
4.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) liczbowo i słownie. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II niniejszej
SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Cena ( C )
3.

100 %

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta
za dane kryterium
100 punktów

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

C min
• Max (C)
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
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4. Ostateczna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą)
najniższą cenę za realizację zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

25. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

26. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp oczywiste omyłki
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i
oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych
prawem.
4.

Oferta z rażąco niską ceną.

1)

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
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2)
3)

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne oraz wyjątkowo sprzyjające
warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Wykluczenie Wykonawcy.
1)
2)

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do
treści art. 24. ust. 1. i 2 ustawy Pzp,
Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.

Odrzucenie oferty.

1)

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 4
ustawy Pzp,
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2)
7.

Unieważnienie postępowania.

1)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przesłankami zawartymi w art.
93 ust. 1 ustawy Pzp,
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
b) złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

2)

3)

8.

Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania.

1) przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i
kryteria określone w SIWZ,
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o której mowa w
pkt. 26.8.3 lit. a) niniejszej IDW, na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
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5)
6)

Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy,
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy
w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
b)

zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z załączonym wzorem;
mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej;
jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ;
jest nieważna:
jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za
wykonanie umowy i wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy. Ponadto, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są
zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.3 IDW

3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II SIWZ.

28. Unieważnienie postępowania
28.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w
art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
28.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1)
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2)
złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

29.
1.

Środki ochrony prawnej
Informacje ogólne.
1) Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 u.p.z.p.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 29.1 niniejszej IDW są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
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3)
a)
b)
c)
2.

Środki ochrony prawnej, przysługują:
Wykonawcom,
innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.
organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 u.p.z.p.

Odwołanie.
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej,
4) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
5) szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp,

3.

Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz na postanowienia Krajowej Izby
Odwoławczej kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu
uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.

30.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem
lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

31. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

32. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

33. Udostępnianie SIWZ
SIWZ wraz z załącznikami udostępnia
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

się

bezpłatnie

na

stronie

internetowej

Zamawiającego

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od złożenia wniosku specyfikację istotnych
warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji papierowej. Opłata pokrywać będzie jedynie koszty jej
wydruku i przekazania.
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1. Wpłaty w wysokości 2 582,48 PLN brutto można dokonać w Kasie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 2 w Czechowicach-Dziedzicach oraz przedstawić dowód wpłaty w
Jednostce Realizującej Projekt przy ul. Czystej 5 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie zostanie wydany komplet
materiałów,
lub
2. Komplet materiałów przetargowych w wersji papierowej można uzyskać przesyłką pocztową za
pobraniem. W tym przypadku wniosek winien zawierać wyraźne zaznaczenie, iż SIWZ powinna zostać
przesłana przesyłką pocztową za pobraniem oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (adres siedziby, numer
NIP),
lub
3. Papierowa wersja materiałów przetargowych zostanie przekazana Wykonawcom po uiszczeniu przez nich
kwoty 2 582,48 PLN brutto plus koszty przesyłki na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. o/Czechowice-Dziedzice 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872 .
W powyższych przypadkach materiały można uzyskać jedynie po uprzednim skierowaniu pisemnego wniosku o
wydanie SIWZ (Zamawiający dopuszcza faks: +32 214 52 28, e-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl).

34. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p.
Oznaczenie Załącznika
1) Załącznik nr 1
2) Załącznik nr 2
3)
4)

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

5)
6)
7)

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby zatrudnianych osób
Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego zamówienia.
Wzór CV
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
Załącznik do oferty
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice – Dziedzice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 12/FS/2012
1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Polska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
........................................................................................................................... PLN
(słownie: ........................................................................................................ złotych)
plus należny podatek VAT w wysokości .......................................................... PLN,
co stanowi łącznie kwotę [……….] (słownie: ........................................................
......................................................................... [……….])
4) niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni,
5) dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego jest wystarczająca do sporządzenia prawidłowej
wyceny oferty,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Kontraktu przedstawiony w Tomie II SIWZ oraz zobowiązuję
(emy) się wykonać Kontrakt w oparciu o Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu włączone do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Warunki Ogólne Kontraktu stanowią Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego,
czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999,
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przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc.
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport,
PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin.
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się
zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW, w formie ……………………………….. .
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia],
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
10)na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)
11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:
l.p.
a)
b)

Nazwa części zamówienia

Podpis(y):

L.p
.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1
2

28

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice
Część I - Instrukcja dla wykonawców

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 12/FS/2012
ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Polska
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm):
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “Budowę sieci
kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice”,
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (oraz przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia)1;
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek
zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Podpis(y):

L.p
.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1
2

1

Informacja w nawiasie jeżeli dotyczy.
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Załącznik nr 3 – Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby
zatrudnianych osób
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 12/FS/2012
ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska

WYKONAWCA:
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę osób:
l.p.

Rok

Średnioroczna liczba zatrudnianych osób

1)
2)
3)

*Uwaga:
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres.

Podpis(y):

L.p
.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1
2
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego zamówienia.
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 12/FS/2012
ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Polska
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
Doświadczenie

L.p.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Zakres wykonywanych
czynności/funkcja

Imię
i nazwisko

należy zamieścić informacje
istotne dla spełnienia
określonego w pkt. 9.1.2).
SIWZ cz.I (IDW) warunku
udziału w postępowaniu z
podaniem okresów
doświadczenia na
poszczególnych zadaniach w
układzie od … do …

Wykształcenie

Kwalifikacje,
uprawnienia
rodzaj, zakres

Inne
informacje

Przedstawiciel
Wykonawcy
(Kierownik
kontraktu)
Kierownik Budowy
Kierownik robót
sanitarnych
Kierownik robót
drogowych
Kierownik robót
konstrukcyjno budowlanych
Kierownik robót
Elektrycznych

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt. 9.1.2) SIWZ cz.I (IDW).
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UWAGA
Do niniejszego zestawienia należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Podpis(y):

L.p
.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1
2
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Załącznik nr 5 - Wzór informacji o osobie, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu niniejszego zamówienia (CV)
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 12/FS/2012
ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Polska
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Informacje
(Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu niniejszego zamówienia, wskazane w załączniku nr 4 do IDW. Wykonawca na własne ryzyko
przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą
precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego w pkt. 9.1.2) IDW doświadczenie i kwalifikacje)
Imię i nazwisko osoby: _______________________________________________________________
Biegła znajomość języka polskiego: TAK / NIE (Wykonawca skreśla niepotrzebne).
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Proszę opisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do najdawniej
wykonywanych. Proszę wskazać szczególne informacje dotyczące osoby, odpowiednie dla przewidzianego dla
niego zakresu prac.
Okres od … do … (dzień-miesiąc-rok):
Miejsce (kraj i miejscowość):
Zatrudniający (nazwa):
Stanowisko:
Nazwa projektu/przedsięwzięcia:
Okres od … do … (dzień-miesiąc-rok):
Miejsce (kraj i miejscowość):
Zatrudniający (nazwa):
Stanowisko:
Nazwa projektu/przedsięwzięcia:
Okres od … do … (dzień-miesiąc-rok):
Miejsce (kraj i miejscowość):
Zatrudniający (nazwa):
Stanowisko:
Nazwa projektu/przedsięwzięcia:
Okres od … do … (dzień-miesiąc-rok):
Miejsce (kraj i miejscowość):
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Zatrudniający (nazwa):
Stanowisko:
Nazwa projektu/przedsięwzięcia:
Okres od … do … (dzień-miesiąc-rok):
Miejsce (kraj i miejscowość):
Zatrudniający (nazwa):
Stanowisko:
Nazwa projektu/przedsięwzięcia:

Etc.

Podpis(y):

L.p
.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1
2
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Załącznik nr 6 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 12/FS/2012
ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Polska
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone :
L.p.

Nazwa
roboty

Wartość
brutto w PLN

Wskazać opis
robót
budowlanych
(długość
wybudowanej
kanalizacji,
Ilość
przepompowni
ścieków)

Data wykonania

Początek
(data)

Odbiorca
(Zamawiający) robót
(nazwa, adres)

Nazwa
Wykonawcy*

Zakończenie
(data)

1.
2.
3.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie
wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający
należytego wykonania roboty budowlanej skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną
_______________
* - wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Podpis(y):

L.p
.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1
2
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Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice
Część I - Instrukcja dla wykonawców

Załącznik nr 7 – ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice–Dziedzice
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 12/FS/2012
(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
Klauzule Warunków
Ogólnych Kontraktu
lub Warunków
Szczególnych
Nazwa i adres
Zamawiającego

1.1.2.2 & 1.3

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
.................................................................

Nazwa i adres
Wykonawcy

1.1.2.3 & 1.3

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

Nazwa i adres Inżyniera

1.1.2.4 & 1.3

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

Czas na Ukończenie
Robót

1.1.3.3

21 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

Okres Zgłaszania Wad

1.1.3.7

12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia

Elektroniczny system
przekazywania danych

1.3

Telefaks/e-mail potwierdzony na piśmie

Prawo rządzące
Kontraktem

1.4

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

Język Kontraktu

1.4

Język polski

Język porozumiewania się

1.4

Język polski

Czas przekazania Terenu
Budowy

2.1

Do 14 dni po wejściu w życie umowy

Kwota zabezpieczenia
należytego wykonania
Kontraktu

4.2

10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z
VAT) określonej w Akcie Umowy

Normalne godziny pracy

6.5

Np.: 6.00 – 22.00
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Data Rozpoczęcia

8.1

do 30 dni od daty podpisania umowy

Kara umowna za
opóźnienie

8.7

0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z
VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień
opóźnienia

Maksymalna kwota kar za
opóźnienie

8.7

10 % Ceny Kontraktowej

Stopa procentowa dla
rzeczywistych kwot do
wyliczenia kwoty narzutu
i zysku

13.5(b)(ii)

Całkowita kwota zaliczki

14.2

Nie dotyczy

Minimalna kwota
Przejściowego
Świadectwa Płatności

14.6

1 000 000,00 PLN

Waluta płatności

14.15

Zgodnie z zapisem w Akcie Umowy (PLN)

Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis

18.1(a)(b)

Minimalna kwota
ubezpieczenia od roszczeń
osób trzecich

18.3

2,5%

przed Datą Rozpoczęcia

1 000 000,00 PLN za wypadek niezależnie od ilości
zdarzeń
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