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nr spr.: 271.2.17.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP I 

ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE ULIC 
CHEŁMSKIEJ I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM  

Zamawiający:
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY
Adres: 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

Adres URL: www.chelmsl.pl
Adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Telefon: 32 225-75-04
Fax: 32 225-75-40

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, : od godz. 7.30 do godz. 15.30; 

wtorek: od godz. 9.00 do 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

file:///H:/Documents%20and%20Settings/U%C5%BCytkownik/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/43MQAQH0/www.chelmsl.pl
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1.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ  ĄCEGO.  

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
41-403 Chełm Śląski, 

ul. Konarskiego 2

2.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Procedura prowadzona będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 r. Poz.907 tekst jednolity wraz z późn. zmianami dalej zwana upzp) 
oraz rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności: 
1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013r. w sprawie rodzaje dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.  z  
2013r. poz. 231);

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z  
2011r. Nr 282 poz.1650).

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072).

Szacunkowa  wartość  przedmiotu  zamówienia  poniżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP 

I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE ULIC CHEŁMSKIEJ 
I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie  na podstawie dokumentacji projektowej 
robót  budowlanych  nie  będących  newralgicznymi,  określonych  w  pkt.  1  oraz  uzgodnienie  i 
doprowadzenie do odbioru tych robót przez właściwe organy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w ww. dokumentach służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Wykonawca może 
zastosować te materiały lub równoważne zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy między innymi wykonać:
a. sieć podciśnieniowa -  ok. 3653 m;
b. sieć ciśnieniowa – ok. 1435 m;          
c. sieć grawitacyjna – ok. 2796 m;
d. przepompownie ścieków PPT-5;Ps Pp;  
e. system monitoringu;  
f. przykanaliki – ok. 437 m; 



3

g. odtworzenie dróg – ok. 5050 m²;

       Przedmiot zamówienia jest kontynuacją istniejącego już systemu kanalizacji  w Gmine  Chełm 
Śląski.

5. Do obowiązków Wykonawcy ponadto należy:
a. pełna obsługa geodezyjna wraz z operatem powykonawczym (na podkładzie map

zasadniczych), z naniesioną lokalizacją urządzeń obcych objętych inwestycją;
b. wykonanie badań zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

w obecności Inspektora Nadzoru;
c. w przypadku zniszczenia w trakcie przedmiotowych robót znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych odtworzenie i protokolarny odbiór przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu;

d. w przypadku zbliżenia lub kolizji przedmiotowej inwestycji z innymi urządzeniami 
należy stosować się do uzgodnień branżowych zawartych w projekcie;

e. wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy; ulice obejmujące przedmiot 
zamówienia należą do kilku Zarządców, a mianowicie Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach, Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Gminy Chełm Śląski. Naliczenia za 
czasowe zajęcie pasa drogowego należy dokonywać na podstawie podjętych Uchwal 
przez poszczególnych Zarządców,

f. wykonanie robót pod stałym nadzorem inspektora nadzoru;
g. do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje 

dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii i przedstawi 
Zamawiającemu zgodnie z terminami zawartymi w umowie;

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać spełnienie 
wymagań określonych w art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien wykonać roboty budowlane na 
podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane i sztuką budowlaną, przepisami p.poż i BHP. W przypadku braku Polskich 
Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się normy, aprobaty i 
wspólne specyfikacje wymienione w art.30 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i 
uzyskanych pozwoleń.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. W przypadku 
rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, lub jej zmniejszenia – 
kwota należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartość nie wykonywanej lub pomniejszonej 
części. Pomniejszenie nastąpi o wartości ustalone w oparciu o dane z harmonogramu rzeczowo-
finansowego stanowiącego załącznik do umowy.

9. Uwarunkowania realizacyjne dla Wykonawcy: prace powinny być tak skoordynowane i 
prowadzone aby zapewnić brak utrudnień dla osób korzystających z terenów przyległych do placu 
budowy.

10. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje całkowite koszty realizacji robót 
budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.

11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
a. 45231100-6 - roboty budowlano- montażowe; 
b. 45232110-0 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów; 
c. 45233320-8 - fundamentowanie dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego; 
d. 45232423-0 - przepompownie ścieków; 
e. 45233140-8 - roboty drogowe.
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12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zakres zamówień 

uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i obejmie ewentualne 
potrzeby zwiększenia zakresu przedmiotowego zamówienia podstawowego (w szczególności 
więcej przyłączy, przedłużenie sieci, itd.). Roboty uzupełniające będą tożsame z robotami 
objętymi zamówieniem podstawowym.

 4.   TERMIN WYKONANIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2015 r;

5.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.      
     

1. udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1  ustawy Pzp dotyczące: 

a. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym 
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany byłby wykazać 
w sposób szczególny, wystarczającym będzie złożenie oświadczenia - Załącznik nr 3 do 
SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.   

b. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych  
wymagań,  których  spełnianie  wykonawca  zobowiązany  byłby  wykazać  w  sposób 
szczególny,  wystarczającym będzie złożenie oświadczenia -  Załącznik nr  3 do SIWZ.  
Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

c. dysponowania  potencjałem  technicznym  oraz osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia:  Zamawiający  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  żadnych  wymagań,  których 
spełnianie  wykonawca  zobowiązany  byłby  wykazać  w  sposób  szczególny, 
wystarczającym  będzie  złożenie  oświadczenia  -  Załącznik  nr  3  do  SIWZ.  Ocena 
dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań,  których  spełnianie  wykonawca  zobowiązany  byłby  wykazać  w  sposób 
szczególny,  wystarczającym będzie złożenie oświadczenia -  Załącznik nr  3 do SIWZ.  
Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia..

2. Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy  Pzp,  zostanie  wykazany  przez  Wykonawcę  poprzez  złożenie  oświadczenia  o  braku 
podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie oświadczenia, że Wykonawca:

a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców;
b. nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;

c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 
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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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

Zamawiający dokona oceny spełniania  warunków udziału w przetargu  w oparciu o  oświadczenia 
i dokumenty złożone przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

6.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
      DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
      WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
                 
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

1. Stan prawny –  wymagane dokumenty: 
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania  braku  podstaw do wykluczenia  w oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt.  2  ustawy,  
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b. aktualne  zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c. aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że 
uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d. oświadczenie, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zał.  
nr 3;

e. oświadczenia,  że  brak  jest  podstaw do  wykluczeniu  Wykonawcy z  postępowania  na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3;

f. informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn.  zm.)  albo  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  co 
Wykonawca – zał. nr 4;

g. pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru.

2. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:  
a. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawniania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, wg. własnego wzoru.

3. Ponadto Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a. wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami – załącznik nr 1,
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b. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;

c. pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia 
Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem 
przez pełnomocnika Wykonawcy;

d. dowód wniesienia wadium.
4. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 - 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;
b. 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.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  powyższych  dokumentów,  zastępuje  się  je  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. Dokumenty powinny być wystawione w terminach jak wyżej.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a. zgodnie  z  art.  141  upzp  Wykonawcy  składający  ofertę  wspólną  ponoszą  solidarną 

odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy  i  wniesienie  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy.

b. w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art.  
23 upzp, Wykonawcy wskażą ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

c. przepisy  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

d. jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  będzie  wymagał  złożenia 
umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

e. wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  muszą  wykazać,  że 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 

f. każdy  z  wykonawców  występujących  wspólnie  musi  spełniać  warunek  udziału  w 
postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp.

7. Wymagana forma składania dokumentów:
a. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę – oryginał,
b. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca – oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
c. pełnomocnictwo – oryginał;
d. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Zamawiający  dopuszcza  możliwości  powierzenia  części  zamówienia  podwykonawcom. 
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Wykonawca,  który  zamierza  wykonywać  zamówienie  przy  udziale  podwykonawcy,  musi 
wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w 
jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty.

7.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

      Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami w następujący sposób:
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania  za pomocą poczty, telefaksu  z 

zastrzeżeniem punktu 2) i 3),  
2. ofertę  wraz  z  załącznikami  wykonawca  dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby z  zacho-

waniem prawidłowej formy pisemnej,
3. oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu 

uważa się za złożone w danym terminie, jeżeli ich treść dotarła  do adresata przed upływem tego 
terminu i została potwierdzona na piśmie (art. 27 ust. 2 upzp) na żądanie strony. 

8.   WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
     Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się wykonawcami w sprawie przedmiotowego 
postępowania są: 

-Leszek Maciejowski – Z-ca Wójta Gminy
- Danuta Grzywa - Inspektor Referatu Gospodarki Gminnej

w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek. od godz. 7.30 do 15.30,
wtorek od godz. 9.00 do 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

9.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY.

1. WADIUM:
a. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

190.000,00 PLN (słownie: stodziewięćdziesiąttysięcy PLN)
b. Forma i termin wniesienia wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:
i. pieniądzu: przelewem na konto : 29 1240 4227 1111 0000 4847 4168,

ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

iii. gwarancjach bankowych,
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych;
v. 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 (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).

c. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
d. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w 

terminie do dnia w którym upływa termin składania ofert, do godz. 10:00 znajdzie się na 
rachunku Zamawiającego.

e. Do ofert należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu.
f. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, 
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gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 
winna zawierać, między innymi następujące elementy:

i. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 
(Zamawiającego),  gwaranta  i/lub  poręczyciela  (banku  lub  instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedzib,

ii. dokładne  przytoczenie  nazwy  i  przedmiotu  niniejszego  postępowania,  numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu,

iii. precyzyjne  określenie  wierzytelności,  która  ma  być  zabezpieczona  gwarancją 
i/lub poręczeniem,

iv. kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
v. termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,

vi. zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia  kwoty  gwarancji  i/lub  poręczenia  na  pierwsze  pisemne  żądanie 
Zamawiającego  zawierające  oświadczenie,  iż  Wykonawca,  którego  ofertę 
wybrano:

1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie 
złożył  dokumentów lub oświadczeń,  o  których mowa w art.  25 ust.  1 
upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, lub

2. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
3. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
4. zawarcie  umowy stało się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po stronie 

Wykonawcy.
g. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest 

dzień składania ofert.
h. Oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

niż w formie pieniężnej należy dołączyć do ofert. 
i. Zwrot wadium. Zamawiający oświadcza, że zwrot wadium nastąpi niezwłocznie według 

zasad:
i. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

ii. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca  wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano

iii. Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium  na  wniosek  wykonawcy,  który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

j. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
i. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.  26 ust.  3 upzp, nie złożył  

dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  upzp  lub 
pełnomocnictw,  chyba  że  udowodni,  że  wynika  to  z  przyczyn  nieleżących  po 
stronie Wykonawcy;

ii. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
iii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
iv. zawarcie  umowy  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy.
2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
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a. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  obowiązany  jest  wnieść  zabezpieczenie 
należytego  wykonania  umowy w wysokości  odpowiadającej  10%  kwoty ryczałtowej 
brutto wskazanej przez Wykonawcę na formularzu Oferty najpóźniej przed podpisaniem 
umowy.

b. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania umowy.

c. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy może  zostać wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

i. pieniądzu,
ii. poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym,

iii. gwarancjach bankowych,
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych,
v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości

d. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na 
nieoprocentowany rachunek bankowy : 29 1240 4227 1111 0000 4847 4168

e. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

f. Wykonawca zadeklaruje w formularzu Oferty formę wpłacenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

g. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
i. w wysokości 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane,
ii. pozostałe 30%, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady, 

zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

10)  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

11)  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.     
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta 

ma być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Oferta z załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Do 

oferty musi być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do 
podpisania oferty.

8. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane oraz parafowane przez podpisującego 
ofertę upoważnionego przedstawiciela wykonawcy a w treści oferty winna być umieszczona 
informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
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9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
zdekompletowania oferty.

10. Do oferty muszą  być  dołączone w formie  załączników dokumenty  wyszczególnione  w pkt  6 
niniejszej  specyfikacji,  złożone  w  oryginale  lub  kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność  z 
oryginałem przez wykonawcę. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w 
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. Koperta (opakowanie) ma być zaadresowana do Zamawiającego na adres 
podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji, opatrzona nazwą oraz adresem wykonawcy oraz tytułem 
postępowania tj. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ  NR 
PS  I  PP  I  ZASILANIEM  ENERGETYCZNYM  PRZEPOMPOWNI  W  REJONIE  ULIC 
CHEŁMSKIEJ I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM 

 
12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia  21.01.2014 r.  o godzinie 10:00 .
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy: Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, pok. nr 201
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie odwołania.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy, w dniu 21.01.2014 r. o godzinie 10:15, w sali nr 008.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  i  adresy  wykonawców,  a  także 

informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy 
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę należy wyliczyć na podstawie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiaru 
robót i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Udostępniony Wykonawcom przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do ustalenia 
ceny oferty.

3. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia  w  sposób  zgodny  z  umową,  a  w  szczególności:  wykonania  wszelkich  robót 
budowlanych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  pełnej  obsługi  geodezyjnej 
wraz  z  inwentaryzacją   powykonawczą,  wykonania  dokumentacji  powykonawczej,  koszty 
związane  z  odbiorami  wykonanych  robót,  doprowadzenia  terenu  do  stanu  pierwotnego  po 
zakończeniu  realizacji  robót  budowlanych  i  innych  czynności  wynikających  z  umowy,  jak 
również  wszelkich  innych  niezbędnych  do  wykonania  i  prawidłowej  eksploatacji  przedmiotu 
zamówienia.

4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić podatek VAT.

5. Cena oferty będzie ceną ryczałtową.
6. Zamawiający nie narzuca podstaw oraz metod obliczenia ceny ofertowej.

 14.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
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Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

15.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:
CENA -100%

2. Zamawiający przydzieli punktację za kryterium cena wg  wzoru:

                                    najniższa oferowana cena brutto
C = -------------------------------------------   x  100 

                                        cena oferty ocenianej brutto

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone  
oferty o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający wezwie  wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do 
złożenia  ofert  dodatkowych  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego.  Wykonawcy 
składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach.

4. Jeżeli oferta wykonawcy zawierać będzie – zdaniem Zamawiającego – rażąco niską cenę w sto-
sunku  do  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  zwróci  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  w 
określonym terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów oferty mających  wpływ na wysokość 
ceny.  Zamawiający odrzuci  ofertę wykonawcy,  który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli  dokonana 
ocena  wyjaśnień  potwierdzi,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia.

16.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE       
       PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
       ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia oraz opublikuje go na swojej stronie internetowej. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców,   którzy ubiegali  się o udzielenie zamówienia,  podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w ter-
minie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  z 
zastrzeżeniem przepisu art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) tj. gdy będzie złożona jedna oferta, nie później  
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedłoży następujące dokumenty,  które będą 
załącznikami do umowy:

a. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b. harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  uzgodniony  z 

Zamawiającym,
c. uprawnienia  budowlane  kierownika  budowy  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami 

budowlanymi w branży sanitarnej,
d. zaświadczenie  kierownika  kierownika  budowy  o  przynależności  do  właściwej  izby 

inżynierów budownictwa,
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e. uprawnienia  budowlane  kierownika  robót  drogowych  do  kierowania  robotami 
budowlanymi w branży drogowej, 

f. zaświadczenie  kierownika  robót  drogowych  o  przy  należności  do  właściwej  izby 
inżynierów budownictwa,

g. uprawnienia  budowlane  kierownika  robót  elektrycznych  do  kierowania  robotami 
budowlanymi w branży elektrycznej, 

h. zaświadczenie  kierownika  robót  elektrycznych  o  przy  należności  do  właściwej  izby 
inżynierów budownictwa,

i. uprawnienia  budowlane  kierownika  robót  konstrukcyjno-budowlanych  do  kierowania 
robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, 

j. zaświadczenie  kierownika  robót  konstrukcyjno-budowlanych  o  przy  należności  do 
właściwej izby inżynierów budownictwa,

k. polisa OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 2,5 mln 
zł.

5. Jeżeli  wykonawca,  którego oferta została  wybrana,  uchylał  się będzie od zawarcia umowy w 
sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych  ofert  chyba,  że  w  postępowaniu  przetargowym  złożono  tylko  jedną  ofertę  nie 
podlegającą odrzuceniu lub upłynął termin związania ofertą.

17.    ISTOTNE  DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE   
DO     TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,   
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY. 

Zamawiający wymaga, by wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w ISTOTNYCH 
POSTANOWIENIA UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

16.  INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ OBWIĄZYWAŁY WYKONAWCĘ.

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wdrażać w życie obowiązki z BHP.
2. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z inspektorem nadzoru budowlanego w zakresie  

bezpieczeństwa oraz jego kompetencji w stosunku do Wykonawcy.

19.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wobec czynności  podjętych  przez Zamawiającego w toku postępowania,  wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
 publicznych.

20.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2: Istotne Postanowienia Umowy .
3. Załącznik nr 3 i 4: Oświadczenia Wykonawcy
4. Załącznik  nr  5:  Dokumentacja  projektowa  wraz  z  załącznikami  (opublikowana  na  stronie 

internetowej Zamawiającego)..
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                                                                                    Zatwierdzam:..............2013 r.
                                                                      Wójt Gminy Chełm Śląski
                                                                          Stanisław Jagoda

                                  ..................................................
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 Nr sprawy: 271.2.17.2013                                                                                      Załącznik nr 1 do SIWZ

dnia ...........................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot oferty :

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP I 

ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE ULIC CHEŁMSKIEJ I 

PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM 

Zamawiający :

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

41-403 Chełm Śląski, 

ul. Konarskiego 2

Wykonawca :

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

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

1. Po zapoznaniu się ze "Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia" my niżej podpisani,  

składamy niniejszą Ofertę w przetargu, którego celem jest przyznanie zamówienia Wykonawcy, który 

wykona przedmiot zamówienia w wymaganych w specyfikacji terminach.

2. Całkowita cena ryczałtowa naszej oferty za całości zamówienia wynosi:

za całość zamówienia : brutto  …...................................................

słownie: ………………………………………………………………………………

netto …...................................  słownie …..................................................................

VAT ….................................... słownie  …..................................................................

3. Okres  realizacji zamówienia: do 30.04.2015 r ;

4. Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

5. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 

6. Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących 
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złożonej oferty są: ......................................................................................

7. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi materiałami przetargowymi i przyjmujemy 

je bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany.  Zobowiązujemy się w przypadku  

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i  

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Niżej podany zakres wykonywać będą w naszym imieniu podwykonawcy (podać zakres prac, bez 

wskazywania konkretnego podwykonawcy):

……………………………………………………………………………..

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

11. Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej Oferty. 

12. Oferta składa się z …….. stron.

13. Załączniki:

a. …………………….

b. …………………….

Data : ................... 2013 r.

Podpisano :  

Imię i  nazwisko: Stanowisko: Podpis wraz z pieczątką imienną

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

.................................................... ..................................................... ....................................................
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za  ł. nr 2 do SIWZ  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu …................2013 r.  w Chełmie  Śląskim pomiędzy Gminą  Chełm Śląski  w Chełmie  Śląskim 
ul. Konarskiego 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy zwaną dalej Inwestorem:

       1. mgr inż. Stanisław Jagoda- Wójt Gminy
 a
       …........................................................................................
       …........................................................................................ 
      zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. …..................................................................................
2. …..................................................................................

w wyniku  przeprowadzonego postępowania  w trybie  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych:  przetarg 
nieograniczony, o wartości powyżej 14000 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8  
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r tekst jedn. (Dz.U z 2013 r. poz.907 z 
późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót obejmujący: 

 BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP 
I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE 

ULIC CHEŁMSKIEJ  I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM.
2. Przedmiot  zamówienia wskazany w ust.  1 wykonany zostanie na podstawie projektu technicznego,  

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  oraz  protokołu  uzgodnień  z  Inwestorem  i  harmonogramu  rzeczowo-finansowemu 
przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inwestora.

§2
Do obowiązków Inwestora należy:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Zorganizowanie nadzoru inwestorskiego.
3. Dokonanie odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót:

a. częściowego- w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia;
b. końcowego- w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia umownego (dopuszcza się częściowe wystawienie faktury VAT do 

wysokości 80% wartości umownej po akceptacji przez Inspektora Nadzoru).

§3
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie placu budowy;
2. Realizacja robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wykonawczą, przedmiarem robót,  sztuką 

budowlaną, przepisami p. poż i BHP, oraz Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy należy 
uwzględnić normy, aprobaty i wspólne specyfikacje wymienione w art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych).
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3. Zgłoszenie konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających,  których wartość nie 
przekracza  50%  wynagrodzenia  określonego  w  §5  pkt.  1  i  ich  wykonanie  na  podstawie  
dodatkowej umowy.

4. Przekazanie przedmiotu umowy;
5. Wykonanie obowiązków wynikających z rękojmi.

§4  

1. Termin wykonania robót ustala się do dnia:  30.04.2015 r.
2. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru na piśmie. Inwestor zobowiązany jest do 

dokonania odbioru w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego w wysokości: za 
całość zamówienia: …..................................... zł. brutto                      
(słownie:.................................................................................................................................. 00/00)
netto …......................................... zł; słownie …..................................................................
VAT  …..........................................zł; słownie …................................................................

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe,  o  którym  mowa  w  ust.  1  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym również  należność za oznakowanie i ubezpieczenie robót w 
czasie ich trwania oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  
z realizacją przedmiotu umowy w tym zmiana cen, stawek podatkowych itp. niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej 
umowy  nie  mogą  zmienić  ceny  wykonania  zamówienia  przedstawionej  w  ust.1  poza 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W  przypadku  rezygnacji  z  wykonania  pewnych  robót  przewidzianych  w  dokumentacji  
projektowej (robót zaniechanych), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona 
Wykonawcy, będzie następujący:

a. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym 
harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

b. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie ustalenia przez Inwestora i Wykonawcę, procentowego stosunku nie 
wykonanych robót do wartości całego elementu. 

§6

1. Rozliczenie  robót  będzie  się  odbywało  fakturami  częściowymi  za  elementy  robót  ujęte  w 
harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  zatwierdzonym  przez  Inwestora  i  fakturą  końcową. 
Inwestor zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zależności od wysokości środków finansowych.

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inwestora danego elementu 
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(etapu) robót,  a  uregulowane będą w terminie  do 21 dni  od daty otrzymania  przez Inwestora 
faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

3. Ostateczne  rozliczenie  robót  za  wykonane  roboty  nastąpi  w  oparciu  o  fakturę  końcową,  
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  Faktura końcowa 
będzie płatna w terminie 21 dniowym od daty otrzymania jej przez Inwestora

4. Zapłata  należności  Wykonawcy  dokonywana  będzie  na  jego  konto  nr:  ……………………… 
Wykonawca  bez  zgody  Inwestora  nie  może  dokonać  cesji  wierzytelności  wynikających  z 
niniejszej umowy.

5. Rozliczenie z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować 
będą w następujący sposób:

a. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca 
składając  fakturę,  która  opiewa  na  zakres  wykonany  przez  Podwykonawców,  dokona 
stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokołach 
stanowiących  podstawę  do  wystawienia  faktur  częściowych  potwierdzonych  przez 
Inwestora, Wykonawcę i Podwykonawcę;

b. Zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy;  
c. Wykonawca  w  ciągu  14  dni  od  daty  przekazania  na  jego  rachunek  bankowy  przez 

Zamawiającego  środków  za  wystawioną  fakturę  częściową  przedłoży  w  siedzibie 
Zamawiającego  kserokopię  potwierdzonego  przez  Bank  przelewu  dokonanego  na 
rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do 
wystawienia  faktur  częściowych,  albo  przedłoży  oświadczenie  Podwykonawców,  że 
należności  podwykonawcy  wynikające  z  tych  protokołów  zostały  przez  Wykonawcę 
uregulowane;                                                                                                     

d. W  przypadku  nie  dostarczenia  w  ww.  terminie  przez  Wykonawcę  kserokopii 
potwierdzonego przez Bank przelewu, albo oświadczenia Podwykonawcy, Zamawiający 
zatrzyma kwotę należną Podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu 
spełnienia warunku podanego w pkt. c; 

e. W przypadku faktur końcowych, z których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
należności  Podwykonawcy,  Wykonawca  w  terminie  dziesięciu  dni  przed  upływem 
terminu  płatności  faktury  końcowej  przez  Zamawiającego,  złoży  kserokopię 
potwierdzoną przez Bank,  przelewów dokonanych na rachunki Podwykonawców, albo 
złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie należności Podwykonawców z tytułu 
zrealizowanych  przez nich części  przedmiotu  zostały przez Wykonawcę  uregulowane. 
Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktur 
końcowych  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  do  momentu  spełnienia  tego 
warunku.

f. Brak  zachowania  przez  Wykonawcę  warunków  określonych  w  pkt.  d  i  e  zwalnia  
Zamawiającego  z  zapłaty  odsetek  z  tytułu  nieterminowej  zapłaty  faktur  w  części 
dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności 
w stosunku do Podwykonawców obciążą Wykonawcę.  

                             
§7

1. Kierownikiem  budowy  będzie:  p.  …………………………….,  uprawnienia  budowlane  nr 
………….. 

2. Kierownicy robót:
a. branża sanitarna p. ................................ uprawnienia budowlane nr …………..
b. branża drogowa: p. ………………….. uprawnienia budowlane nr …………..;
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c. branża  konstrukcyjno-budowlana   p.  .................................  uprawnienia  budowlane  nr 
…………..

d. branża elektryczna p. ................................. uprawnienia budowlane nr …………..
3. Nadzór Inwestorski  sprawować będzie: p. …....................................... uprawnienia budowlane nr 

…………………………..……...

§8
1. Strony uzgodniły, iż w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy 

mogą być naliczane kary umowne.
2. Podstawą naliczania kar jest wynagrodzenie brutto określone w § 5  ust. 1 umowy.
3. Wykonawca płaci Inwestorowi karę umowną:

a. za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za 
wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,  
licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien nastąpić.

4.  Inwestor płaci Wykonawcy karę umowną:
a. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji  projektowej,  za opóźnienie w przekazaniu 

placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;
b. za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5%wynagrodzenia umownego 

za  każdy dzień  opóźnienia,  licząc  od  dnia  następnego po  terminie,  w którym  odbiór  
powinien nastąpić.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn  zawinionych przez jedną ze stron umowy,  drugiej  
stronie  przysługuje  roszczenie  o  zapłatę  kary  umownej  w  wysokości  10%  wynagrodzenia 
umownego. 

6. Jeżeli  kara  umowna nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strony mogą  dochodzić  odszkodowania 
uzupełniającego.

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu, z wyjątkiem postanowień o których mowa w art. 144 ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

§9
1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10% 

wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5  ust. 1 tj. w kwocie: ……………………zł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: …………………….
3. Inwestor zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. w wysokości 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  
Inwestora za należycie wykonane,

b. pozostałe 30%, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,  zostanie 
zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.
2. Ustala się okres gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy każde.
3. Inwestor może dochodzić roszczeń za wady po upływie terminu określonego w pkt. 2 jeżeli 

reklamował wadę przed upływem terminu.
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§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

§12
Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądowi gospodarczemu wg właściwości miejscowej Inwestora.

§13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron

 Załączniki do umowy:
1. Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Uprawnienia  budowlane  kierownika  budowy  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami 

budowlanymi w branży sanitarnej.
6. Zaświadczenie kierownika kierownika budowy o przynależności do właściwej izby inżynierów 

budownictwa.
1. Uprawnienia budowlane kierownika robót drogowych do kierowania robotami budowlanymi 

w branży drogowej. 
2. Zaświadczenie kierownika robót drogowych o przy należności do właściwej izby inżynierów 

budownictwa,
3. Uprawnienia  budowlane  kierownika  robót  elektrycznych  do  kierowania  robotami 

budowlanymi w branży elektrycznej, 
4. Zaświadczenie  kierownika  robót  elektrycznych  o  przy  należności  do  właściwej  izby 

inżynierów budownictwa,
5. Uprawnienia  budowlane  kierownika  robót  konstrukcyjno-budowlanych  do  kierowania 

robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, 
6. Zaświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych o przy należności do właściwej 

izby inżynierów budownictwa,
7. Uprawnienia budowlane kierownika robót  drogowych  bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w branży drogowej.
8. Zaświadczenie  kierownika  robót  drogowych  o  przynależności  do  właściwej  izby  inżynierów 

budownictwa.
9. Polisa OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 2,5 mln zł.

WYKONAWCA:                                                                                  INWESTOR :
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znak sprawy: 271.2.17.2013                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ   

......................................................................
           /pieczęć firmowa oferenta/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGANIU WKLUCZENIU

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.),  
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na:

  BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP 
I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI 

W REJONIE ULIC CHEŁMSKIEJ  I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

  ja:

....................................................................................................................................................
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę:

....................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby, nr tel. i nr fax.)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że:

1. Wykonawca którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 
dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca  którego  reprezentuję,  oświadcza,  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejscowość  i data  ........................................
                                            
                                                                                       .................................................................................

          (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
                                                                      do reprezentowania wykonawcy)
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znak sprawy: 271.2.17.2013                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

......................................................................
           /pieczęć firmowa oferenta/

INFORMACJA WYKONAWCY 
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na :

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP 
I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE 

ULIC CHEŁMSKIEJ  I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

ja:
....................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę:

....................................................................................................................................................
 (wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby, nr tel. i nr fax.)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. d ustawy 
Prawo zamówień publicznych informuję, że:

Wykonawca należy/nie należy* do grupy kapitałowej.
* niewłaściwe skreślić

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo  
zamówień publicznych zamieszczam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  
(Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej przekreśla poniższe rubryki).

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

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

Miejscowość  i data  ........................................
                             

.................................................................................
           (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

                                                                      do reprezentowania Wykonawcy)
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