Zamawiający:
Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
godziny urzędowania 7.30 -15.30

tel. +48 34 355-17-55
fax.+48 34 355-17-56
Adres internetowy: www.koniecpol.pl
e/mail: ewa.jedrzejczyk@koniecpol.pl
godziny urzędowania: pn. – pt. 7.30 –
15.30
ZP.271.9 .2013

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej w treści SIWZ
u.p.z.p.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KONIECPOL

ZATWIERDZAM:
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Józef Kałuża

Lipiec 2013r

str. 1
Nazwa zamówienia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koniecpol

Numer zamówienia:

ZP.271.9.2013

Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Nazwa i adres Zamawiającego. ..................................................................................... 3
Oznaczenie Wykonawcy................................................................................................ 3
Tryb udzielania zamówienia........................................................................................... 3
Opis przedmiotu zamówienia. ........................................................................................ 3
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego.................................................................................. 4
Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna............................................... 4
Zamówienia uzupełniające............................................................................................. 4
Informacja o ofercie wariantowej.................................................................................... 4
Termin wykonania zamówienia. ..................................................................................... 4
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków. .................................................................................................................... 4
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania. .............................................................................................................. 5
Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.......................................... 7
Wymagania dotyczące wadium...................................................................................... 7
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.......................... 7
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego. ................................................................................................................. 7
Opis sposobu przygotowania oferty. .............................................................................. 7
Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ .............................................................................. 9
Zebranie Wykonawców.................................................................................................10
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. .......................................12
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty........................................................................12
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty............................................................................12
Miejsce i termin otwarcia ofert.......................................................................................13
Tryb otwarcia ofert ........................................................................................................13
Zwrot oferty bez otwierania...........................................................................................13
Termin związania ofertą................................................................................................13
Opis sposobu obliczenia ceny.......................................................................................13
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert...........................................13
Oferta z rażąco niską ceną. ..........................................................................................14
Uzupełnienie oferty. ......................................................................................................14
Tryb oceny ofert............................................................................................................14
Wykluczenie Wykonawcy..............................................................................................15
Odrzucenie oferty .........................................................................................................15
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania..................................................15
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. .................................................16
Unieważnienie postępowania .......................................................................................17
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie
zamówienia..................................................................................................................17
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów...................................................................17
Podwykonawstwo. ........................................................................................................17
Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. .......................................................................17

str. 2
Nazwa zamówienia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koniecpol

Numer zamówienia:

ZP.271.9.2013

1.

Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
2.

Oznaczenie Wykonawcy.

Wykonawca - jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3.

Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w dalszej części niniejszej SIWZ
zwanej u.p.z.p.
4.

Opis przedmiotu zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 17 szt. kompletnych przydomowych oczyszczalni
ścieków wraz z podłączeniem do budynku mieszkalnego na terenie Gminy Koniecpol w
miejscowościach:
Kolonia Rudniki – 7 szt.
Łysiny – 2 szt.
Aleksandrów – 1 szt.
Dąbrowa – 1 szt.
Zaróg – 1 szt.
Luborcza – 1 szt.
Stary Koniecpol – 4 szt.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i
uruchomieniu 17 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających
wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.
Szczegółowy zakres pracy do wykonania określa dokumentacja techniczna (załącznik nr 8 do
SIWZ oraz przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ).

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami prawnymi i normami.
Dla urządzeń określonych w projekcie budowlanym, dla których jest wskazany producent, znak
towarowy lub dystrybutor Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie
materiałów i urządzeń równoważnych, innych niż podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te
materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać
będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania ponosi oferent.
4.2. Wymagania stawiane Wykonawcy
Wykonawcy zobowiązani będą do:
- zapewnienia materiałów niezbędnych do prowadzenia robót wraz z ich transportem,
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- organizacji i utrzymania zaplecza technicznego w czasie budowy,
- pełnej obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
- przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków
- po zakończeniu budowy przekazania każdemu użytkownikowi kompletu dokumentów
dotyczących zasad eksploatacji oczyszczalni, a protokoły potwierdzające przekazanie
dokumentów zostaną dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego .
- pozostawienie placu budowy w należytym porządku,
- udzielenia gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru
przedmiotu zamówienia.
4.3 Wykonawca odpowiada we własnym zakresie za teren budowy, bezpieczeństwo oraz bhp
4.4 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu budowy na czas realizacji robót.
4.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4.6 Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4.7. Wymagania jakościowe i materiałowe:
- użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty zgodnie z Polskimi Normami przenoszących
normy europejskie,
- występujące w dokumentacji nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców
wiążące ale powinni uwzględnić możliwość zapewnienia jednolitej obsługi technicznej
zamontowanych urządzeń Zamawiającego,
- dopuszcza się składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej , pod warunkiem, że ich parametry nie będą
gorsze niż określone w dokumentacji projektowej,
- w przypadku oferty z materiałami równoważnymi Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
udokumentowania ich równoważności tj. wykazania, iż nie będą one gorszej jakości od tych
wskazanych przez projektanta, będą posiadały te same parametry techniczne oraz będą
posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do tych samych parametrów technicznych oraz atesty
i dopuszczenia do stosowania.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów wystawionych przez producentów
zawierających opisy techniczne i technologiczne, rysunki oraz schematy proponowanych
rozwiązań potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ i STWiOR.
Nie dopuszcza się zmiany technologii. Oczyszczalnie powinny posiadać uznany w Polsce i UE
certyfikat dopuszczający urządzenie do obrotu oraz potwierdzające osiągania deklarowanych
parametrów redukcji zanieczyszczeń w ściekach zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009
Do ofert należy załączyć w/w aktualne certyfikaty.
Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45 23 24 21 – 9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45 23 24 40 – 8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
str. 4
Nazwa zamówienia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koniecpol

Numer zamówienia:

ZP.271.9.2013

45 23 24 23 – 3 roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45 31 53 00 – 1 instalacje zasilania elektrycznego
5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne dla stron postanowienia umowy określa projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
6. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.
8. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia do 25.10.2013r
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie
2) posiadają wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca udokumentuje,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa
zadania polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości brutto
nie mniejszej niż 150 000 zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna , że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia,
legitymującymi się doświadczeniem i uprawnieniami, a mianowicie:
- kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, upoważniające do kierowania robotami
związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz przynależy do izby inżynierów
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budownictwa
- osobą która posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do kierowania
lub nadzorowania robotami w specjalności elektrycznej oraz przynależny do izby
inżynierów budownictwa
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia (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 może złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).
Zamawiający uzna , że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:
- dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę min.200
000. zł.
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę min. 200 000 zł
5) Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 10 SIWZ Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) do
niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
przedmiotowe
oświadczenia
złożone
(podpisane)
przez
Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie
złożone (podpisane) przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną);
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p
(Załącznik nr 3) do niniejszej SIWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
musi być przedmiotowe oświadczenia złożone (podpisane) przez Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie
złożone (podpisane) przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną).
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego 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);
4) 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
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zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) 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),
6) 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);
7) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 do SIWZ ).
8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności , oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (załącznik nr 5 do SIWZ ).
9) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień (załącznik nr 6 do SIWZ ).
10) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z której wynika, że
wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w kwocie
na kwotę min. 200 000zł.
11) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; (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 może złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w
przypadku gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty muszą
być dołączone dokumenty tych podmiotów wymienione w pkt. 2-6.
2. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817),:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
- w pkt. 11.1.3), 11.1.5) i 11.1.6), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
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b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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;
- w pkt 11.1.4) 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.
2) dokumenty, o których mowa w pkt 11.2.1)a) i b) oraz w pkt. 11.1.4) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 11.2.1)c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) 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.
11.2.1), 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. Przepis pkt. 11.2.2) stosuje
się odpowiednio.
12. 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 10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o
którym mowa w pkt, 12.1.
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
13. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium.
Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000,00 zł.
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 lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
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c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 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,
f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie.
g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Wypłata kwoty wadium nie
może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani
dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub
poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od
pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium;
h) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
i) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy
niż okres związania ofertą.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.
16. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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 stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione lub kopię tego pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
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5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszą SIWZ 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) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 u.p.z.p.
8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) art. 297 §1; „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 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 i musi mieć formę pisemną. Arkusze o
większych niż A4 formatach zaleca się złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez
Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego,
maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ.
4) Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, strony parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany
naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.
8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w przypadku
pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 16.1.4) SIWZ w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ 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.
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
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1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ,
b) kosztorys ofertowy
c) oświadczeni i dokumenty wymienione w pkt. 11 niniejszej SIWZ.
d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
f) Dowód wniesienia wadium,
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.
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.
17. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy pzp.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
2) Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są każdorazowo wiążące dla
Wykonawców.
3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych
4) Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 3) 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;
5) Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz
na stronie internetowej.
6) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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 specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na
tej stronie.
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18. Zebranie Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ, informację o terminie zebrania
Zamawiający zamieszcza także na stronie internetowej; Zamawiający sporządzi informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi
na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie
internetowej.
19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
−
tel. (034) 35-51-881 w godz. od 9:00 do 14:00
20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w pok. nr 15 A lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Miasta i Gminy 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

29 .08.2013r

do godz.

11:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu pn. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Koniecpol”
Nie otwierać przed dniem: (data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt. 22 SIWZ")
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofania 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 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". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
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22. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w dniu

29.08.2013 r

o godz.

11:30

23. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny zawarte w Formularzu oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje
im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 23.1. i 23.4. niniejszej SIWZ.
24. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania Wykonawcy, który ją złożył.
25. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
26. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty ma stanowić sumę wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia
3. Cena podana w ofercie jest ceną kompletną, jednoznaczną i powinna obejmować łączną
wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia;
4. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili
(wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w formularzu oferty.
27. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 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.
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2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i jego
znaczenie:
• cena oferty (najniższa cena)
100%
Kryterium „cena” wyliczane będą wg wzoru :
najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawy(Wykonawcom), który(rzy)
uzyskają największą ilość punktów czyli zaoferują najniższą cenę.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
28. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na
podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
29. Uzupełnienie oferty.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1
u.p.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
30. 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:
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a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny ofert.
Ocena ofert przeprowadzona zostanie 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 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
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 2) u.p.z.p.,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
31. Wykluczenie Wykonawcy.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3
u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
32. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 90
ust. 3 u.p.z.p.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
33. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 3, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
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5. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia w Biuletynie zamówień publicznych.
34. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,
3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
5) umowa jest nieważna:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej
SIWZ.
2.

Zamawiajacy
przypadkach:

przewiduje

możliwość

dokonania

zmiany

umowy

w

następujących

1) termin realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron
umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia;
2) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz jego wartości w przypadku rezygnacji
mieszkańców z wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
3) zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
niego;
4) innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od stron;
5) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa,
które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą
wyższą.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem
umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne
porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
-

określenie celu gospodarczego,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z
jego członków do czasu wykonania zamówienia,
określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem
Zamawiającego,
zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
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35. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 i 1a u.p.z.p.
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.
3) 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.
36. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej określono w dziale VI u.p.z.p. Środki te przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów u.p.z.p.
37. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem na nr 034/35 51 756 lub drogą elektroniczną email: ewa.jedrzejczyk@koniecpol.pl w języku polskim. Każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma pisemna jest dopuszczalna
zawsze, chyba że zachodzą wyjątki przewidziane w u.p.z.p. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej uważa się za wniesione w terminie, gdy
doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
38. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
39. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2.

Załącznik nr 2

3.

Załącznik nr 3

4.
5.

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

6.

Załącznik nr 6

7.
8.
9.

Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Projekt umowy
Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni ścieków
Przedmiar robót
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY

KONIECPOL
1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
2. NAZWA ZAMÓWIENIA:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koniecpol”
3. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy:
Siedziba:
Adres do korespondencji:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
Nr konta:

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, dotyczącym budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koniecpol oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ofertową:
Cena netto: ………........................................................................................................ zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
VAT: ………………………………………………………………..…...… zł (% ……………)
Słownie: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Cena brutto: ………………………………………………………………………………..… zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia
2. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3. Akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
4. Termin wykonania zamówienia do 25.10.2013r
5. Okres gwarancji jakości na cały zakres objęty umową wynosi 36 miesięcy
6. Warunki płatności: 30 dni od złożenia faktury
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamierzamy / nie zamierzamy1 powierzyć podwykonawcom wykonanie części
zamówienia:
l.p.
1.
2.

Nazwa części zamówienia

10. Załączniki do oferty:
……………………….
………………………

…………………………………
Miejscowość, data

………………………….…….………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
1

Właściwe zaznaczyć
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.9.2013

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Koniecpol

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy :
Siedziba:
Numer REGON:
Numer NIP:

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

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.) :
a
b
c
d

e

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;.
posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie
dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( art. 22 ust.1 pkt 2
u.pzp.)
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia

……………….…………
miejscowość, data

………………………….…….………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.9.2013

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Koniecpol

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy:
Siedziba:
Numer REGON:
Numer NIP:

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

OŚWIADCZAM(Y), ŻE
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.)

………………………..……
miejscowość, data

………………………………………………………….
podpis(y) osoby(osób) upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych robót budowlanych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.9.2013

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koniecpol
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy:
Siedziba:
Numer REGON:
Numer NIP:

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

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

Lp.

Nazwa i adres
zamówienia

opis wykonanych
robót wraz z ich
zakresem

Całkowita wartość
brutto
zrealizowanych
robót

Termin realizacji
roboty budowlanej
(rozpoczęcia i
zakończenia )

Zamawiający
(nazwa, adres,
telefon)

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane
zostały wykonane należycie.

……………………………
miejscowość, data

………………………………………………………….
podpis(y) osoby(osób) upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.9.2013

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Koniecpol
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy:
Siedziba:
Numer REGON:
Numer NIP:

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

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ
UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności/planowana
funkcja przy realizacji
zamówienia

……………………………
miejscowość, data

Dane dotyczące
kwalifikacji
zawodowych,
doświadczenia
zawodowego i
wykształcenia

Informacja
o podstawie
dysponowania tymi
osobami

………………………………………………………….
podpis(y) osoby(osób) upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.9.2013

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska nr 6A
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Koniecpol
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy:
Siedziba:
Numer REGON:
Numer NIP:

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

OŚWIADCZENIE,
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania
przedmiotu niniejszego postępowania.

……………………………
miejscowość, data

………………………………………………………….
podpis(y) osoby(osób) upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 – projekt umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.9.2013

PROJEKT UMOWY
NR ZP.271/9/2013
zawarta w dniu ……………. pomiędzy Gminą Koniecpol 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A
reprezentowaną przez:
1. …………………………………. - …………………………
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………………………
NIP 9492189567
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
………………………………………………………………………………….
z siedzibą w……………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………….. - …………………………….
2. ………………………..-……………………………...
NIP …………………………
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na
budowie 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koniecpol
w miejscowościach: Okołowice, Kolonia Rudniki, Łysiny, Aleksandrów, Dąbrowa, Zaróg, Luborcza,
Stary Koniecpol.
2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
§ 2.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od podpisania umowy
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 25.10.2013 r.
§ 3.
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją,
b) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej,
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oraz zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
3) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu
umowy,
4) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,
5) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
6) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie
gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego,
7) zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego
oraz w okresie i w ramach gwarancji – w terminach wyznaczonych w niniejszej umowie
i protokółach przeglądów gwarancyjnych,
8) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
§ 4.
1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
upoważnia się …………………………………………………….…..
2. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru …………………………….………
5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie
………………………………………………………., telefon: ……………..……………
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom
upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane
roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.
§ 5.
1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego.
2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
1) dokumentację powykonawczą,
2) dokumenty potwierdzające, że materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, posiadają odpowiedni certyfikat lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi,
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę
sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych
zamówieniem,
4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzoną
dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz doprowadzeniu
do należytego stanu i porządku terenu budowy.
§ 6.
1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru
ostatecznego rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni od złożenia
wniosku przez Wykonawcę.
2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku rozpoczęcia odbioru w wyżej
określonym terminie, Wykonawca może dokonać przekazania obiektu jednostronnie.
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia - może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
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4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w dzienniku budowy w ciągu 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
7. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane
roboty.
§ 7.
1. Cena umowy jest ceną oferty przetargowej i wynosi :
netto

.............................. słownie ..................................................................

brutto

.............................. słownie ..................................................................

podatek VAT

.............................. słownie ...................................................................

2. Wynagrodzenie całkowite, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją umowy.
3. Wyżej wymienione wynagrodzenie może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany
(zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia związanego z rezygnacją właściciela posesji z
wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto
określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie.
5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę po odbiorach częściowych.
6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokółem odbioru
robót.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
finansowych związanych z realizacją dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich w przypadku, gdy przekroczenie terminu płatności wyniesie mniej niż 30 dni.

§ 8.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót,
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część
umowy wykonaną do daty odstąpienia.
§ 9.
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:
- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto
- za zwłokę w wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto
za każdy dzień zwłoki
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
b/ odsetki za nieterminowe wykonanie umowy będą potrącane bezpośrednio z faktur
c/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10%
wartości umowy brutto za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004r)
d/ strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach KC,
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 10.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……….. miesięcznej gwarancji jakości za roboty
budowlane stanowiące przedmiot umowy.
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 5 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 11.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru.
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2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 12.
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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