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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Prowadzący sprawę: 

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku, ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, 

strona internetowa: www.szbuk.eu 

e-mail: zgklipsko@wp.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko w rejonie  

ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek”. Zamówienie obejmuje wykonanie: 

a) rurociągu PE o łącznej długości -420,5 mb, rurociągu PE 63 o łącznej długości-54,5 mb, 

rurociągu PE 50 o łącznej długości-39,5 mb, rurociągu PE 40 o łącznej długości -20,0 mb,                                                             

b) hydrantów  nadziemnych – 3 kpl.                                                                                                                         

c) zasuw sekcyjnych DN – 4 szt. 

Oprócz wykonania w/w robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu   

Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów w szczególności inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia  

na użytkowanie. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w załączonym do SIWZ 

dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane. 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego 

okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 

niniejszego postępowania przez Zamawiającego.  

4. Uwaga:  Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych 

materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako 

przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, 

itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje 

wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji 

technicznej, przedmiarze, specyfikacji technicznej itp. (nie są one obowiązujące dla 

Wykonawcy). 

5. Zamówienie należy wykonać zgodne z przepisami obowiązującego prawa: w szczególności            

z ustawą –Prawo budowlane, ustawą -Kodeks cywilny, ustawą Prawo zamówień publicznych, 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, należytą starannością i jakością. 

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres  

min. 3 lat. 

http://www.szbuk.eu/
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IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VII.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

VIII. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2018 r. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone   

w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wg formuły spełnia  

lub nie spełnia. 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty 

budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej z przyłączami z rur PE o długości nie 

mniejszej niż 500 mb każda.  

Ocena spełniania warunku dokonana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia  

na podstawie złożonych dokumentów. 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje 

osobami, które będą kierować robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie właściwe dla 

przedmiotu zamówienia w specjalności: 

- instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedna 

osoba, 

Ocena spełniania warunku dokonana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia 

 na podstawie złożonych dokumentów. 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:  

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł, 

- posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie, co najmniej 300 000,00 zł 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wg formuły 

spełnia lub nie spełnia. 

 

2. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca 

spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak 

w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
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X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

XI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty,  

w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy: 

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane  

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli                  

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. 

1.3. 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.  

1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy na 

kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

1.6. Opłaconą na dzień składania ofert polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę min. 300 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia  

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1  

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

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 – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert.  

 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
3.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
3.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

 

4. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 

4.1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) 

pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych,  

4.3. Dowód wniesienia wadium,  

4.4. Wykonawca w celu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b w/w ustawy. 

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 wykonaniu 
zamówienia, zawierające: 
- jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział  

w postępowaniu, 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu, 

- zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane 

za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4.5. Wypełniony kosztorys ofertowy. 

 

XII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem formy 

pisemnej w języku polskim. 

2. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia  oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie, z tym, że każda ze stron  na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną przesyłane będą 

na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie, a jeżeli Wykonawca 

nie wskaże żadnego adresu – na główny adres Wykonawcy podany w jego dokumentach 

firmowych. 
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5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

na podstawie art. 23 ustawy (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant 

pozostałych wymienionych  w pełnomocnictwie. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich 

składanie.  

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, Zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Leonard Wróblewski – kierownik działu  wod. – kan. 

b) Jacek Minkina  – mistrz działu wod. – kan.  

11. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:  

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zgklipsko@wp.pl 

 

XIII. Wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.:  

Kwota wadium wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  

- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancji bankowych,  

4) gwarancji ubezpieczeniowych,  

5) 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. Nr 109, poz.1158 z późn. zm).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego – w Banku 

Spółdzielczym w Lipsku, nr rachunku 50 9135 0008 0000 2844 2000 0010.  
4. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert,  

tj. przed dniem 05.03.2018r. r. godz. 10:00.  

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota 

wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.  

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 

wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  

7. Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa  

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.  



 

7 

8. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 

45 ust 6 pkt 2-5 ustawy P. z .p. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę 

Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowa wodociągu 

w miejscowości Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek”.  

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

▪ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych  w ofercie;  

▪ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

▪ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

XIV. 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 do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona,                  

w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez 

osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy.  

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym 

przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie 

wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski.  

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do 

podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty 

powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa ofertę 

poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga 

załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa 

lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 Pzp. 

3.1.  Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 Pzp  

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 

wskazane w ofercie. 

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                         

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne 

pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie 

pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 

Pzp. 

UWAGA:  

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). 

Każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 

pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich 

musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy). 
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2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie            

z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający 

odrzuci.  

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy  

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą 

muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i 

obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, 

aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli 

zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę 

spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie 

pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników 

lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na 

rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli 

upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty 

zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną  

za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

3.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 Pzp zostaną przyjęte zsumowane potencjały wszystkich w/w wykonawców.  

3.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie 

wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Pzp. 

4. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz 

opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Pzp - wykonawca przedkłada w formie oryginału 

lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną 

osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty  

(np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie 

oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej, - jeżeli 

upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa 

można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za 

zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

wszystkich wspólników. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. XI ppkt 4.4 SIWZ, kopie dokumentów 
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dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność                 

z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

7. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 

8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się                  

w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być 

aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. 

9. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 

lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie 

terminu składania ofert).  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone 

roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie 

dokonana na koszt własny wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa). 

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie wykonawcę. 

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 

tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte oddzielnie  

od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, iż w/w zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 
XVI.  Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę  należy złożyć  w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Usług Komunalnych                   
w Lipsku ul. Solecka 88 , 27-300 Lipsko , (sekretariat) w terminie do dnia 05.03.2018r.  

do godz. 10:00 

2. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które: 

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy Usług 

Komunalnych w Lipsku, ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko; 

b) będą posiadać oznaczenia: 

„Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek” 

– Nie otwierać przed 05.03.2018 r., godz. 10:10". 

3. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 

wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia 

złożenia oferty Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w SZBUK w Lipsku, ul. Solecka 88  
 w dniu 05.03.2018r. r. o godz. 10:10. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone  
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do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

XVIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową. 

4. Sposób obliczenia ceny ofertowej: 

4.1. Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączony 

przedmiar robót, specyfikację techniczną, dokumentację projektową oraz zakres robót 

wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych 

dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do 

dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. (Różnice w obliczonych w przedmiarze 

ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej 

konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ). 

4.1.1.Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których 

zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków 

transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty 

pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT. 

4.2.2. Przy wycenie robót należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, 

pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót 

do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi 

także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie 

procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia 

(np. koszty delegacji służbowych, wniesienia wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy itp.). 

4.2.3. W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) 

ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych  

do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory 

technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, 

jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.  

4.2.4.Sporządzona przez Wykonawcę wycena robót stanowić będzie cenę ofertową 

brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki 

podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2.5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy  

i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom. 

4.2.6.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 

wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie kosztorysów 

ofertowych oraz dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 

poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
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Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

4.2.7. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą 

nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę 

ryczałtowa podaną słownie. 
 
XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich (PLN). 

XX. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 

1. Ocena zostanie przeprowadzone  dla ofert niepodlegających odrzuceniu. 

2.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. cena – 95% 

2. termin gwarancji– 5% 

3. Sposób oceny ofert:  

Ocena w kryterium – cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt.  -  maksymalna ilość 

punktów wynosi 95. Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych otrzyma 95 pkt. Pozostałe 

oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, według poniższego wzoru: 

 

Liczba 

punktów  

C = 

najniższa cena (brutto) z pośród wszystkich 

podlegających ocenie ofert 
x 95 pkt. 

cena (brutto) oferty badanej 

 

Ocena w kryterium – termin gwarancji (T) nastąpi w skali od 0 do 5 pkt. Maksymalna ilość 

punktów, jaką wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium wynosi 5.  

Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany okres gwarancji w formie liczby pełnych 

miesięcy. Minimalny okres gwarancji, jaki może zaproponować Wykonawca, wynosi 36 

miesięcy. 

Za zaoferowanie okresu gwarancji 60 miesięcy i więcej -Wykonawca otrzyma 5 pkt .  

Za zaoferowanie okresu gwarancji od 48 miesięcy do 59 miesięcy– wykonawca otrzyma 3 pkt. 

Za zaoferowanie okresu gwarancji od 36 miesięcy do 47 miesięcy  – wykonawca otrzyma 2 

pkt. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium termin gwarancji jaką może otrzymać wykonawca 

wynosi 5 pkt. 

 

4. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów  P:  

P = C + T. 

 

XXI. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

XXIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
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wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom  
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,             
o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym  w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 
10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób i po otrzymaniu pozwolenia na budowę. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
wykonawcy. 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do SIWZ. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych. 

 

XXIV. Informacja na temat możliwości wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 

 

1. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia, których dot. obowiązek 

osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

Przez umowę o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę zawartą  w formie 

pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia,  

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, 

współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy  

w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wymagania dotyczące umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa dot. 

robót budowlanych, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) brak formy pisemnej, 

2) niezgodność z prawem w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

3) brak postanowień umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu 

realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) brak dokładnego określenia zakresu robót powierzonych do podwykonania oraz terminy 
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ich wykonania, 

5) wyznaczenie terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż w umowie o wykonanie 

zamówienia publicznego, 

6) wprowadzenie zapisów wyłączających odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy, 

7) brak warunku zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian na 

zasadach określonych umową w sprawie zamówienia publicznego, 

8) zawarcie postanowień sprzecznych z umową w sprawie zamówienia publicznego, 

9) brak zapisów zabraniających dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego. 

5. Obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł 

6. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa, zawiera stanowiący załącznik  

do SIWZ „projekt umowy”. 

 

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy,  

w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 148 ust. 1 UPZP, tj:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) 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. nr 109 , poz. 1158 z późn. zm.). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej 

w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne   

i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do  wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia na każde pisemne żądanie  zgłoszone przez Zamawiającego  i powinien 

zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi  zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy ( w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych  kar umownych) oraz roszczenia  z tytułu 

rękojmi i gwarancji. 

4. Termin obowiązywania gwarancji (poręczenia) musi być o 30 dni dłuższy, niż ustalony termin 

wykonania zamówienia. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, tj 92 9135 0008 0000 2844 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Lipsku                   

z adnotacją „Zabezpieczenie tytułem  zamówienia pn. „Przebudowa wodociągu  

w miejscowości Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek.” W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia.  

 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie 

zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151ustaway pzp:  



 

14 

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone                  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  

za należycie wykonane (wystawienie Świadectwa Wykonania),  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi  

za wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie   

z Działem VI (art. od 179 do 198)  ustawy PZP.  

2. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

XXVIII. Dokumentacja przetargowa: 

Dokumentację przetargową stanowią: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Formularz oferty. 

3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Druk „Wykaz robót budowlanych”, o którym mowa w punkcie XI.1.2. 

5. Druk „Wykaz osób”, o którym mowa w punkcie XI.1.3. 

6. Druk oświadczenia o posiadaniu uprawnień, o którym mowa w punkcie XI. 1.4.  

7. Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie XI 2.1. 

8. Druki oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,                    

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, o których mowa w punkcie XI 4.2. 

9. Wzór umowy. 
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.................................................                                                                     Formularz oferty 
                     /nazwa oferenta/ 

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

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

................................................. 
                       /telefon, fax/ 

 

Samorządowy Zakład 

Budżetowy Usług 

Komunalnych w Lipsku 

ul. Solecka 88 

27-300 Lipsko 
 

 

Oferta 
 

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa wodociągu  

w miejscowości Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek”, zgodnie z warunkami 

przetargu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

za cenę ogółem brutto: ……………………………… zł 

słownie:....................................................................................................................................  

w tym: cena netto ……………………………… zł, podatek VAT .....................................%           

tj. ............................................... zł 

 

1. W/w roboty wykonamy w terminie do 30 czerwca 2018r. r. 

2. Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielamy  ........ miesięcy gwarancji, od daty 

końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów 

przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy ich treść. 

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym           

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich 

żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach 

nie mniej korzystnych dla zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez 

zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

6. Wadium w wysokości ………………………….………. zł zostało wniesione w formie 

...................................................................................................... w dniu ……….………..  
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7. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed 

podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy                            

w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

8. Przedmiot zamówienia wykonamy: 

a) bez udziału podwykonawców*, 

   b) część zamówienia przewidziana do powierzenia podwykonawcom do wykonania  

/jeśli dotyczy/………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Data ....................................... 

                                                                                           .................................................... 
                                                                                                (podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy) 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do oferty 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) składając ofertę 

w przetargu pn. „Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko w rejonie  ul. Zwoleńskiej 

i ul. Rynek”   prowadzonym przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych              

w Lipsku,  ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) 

firmy oświadczam (oświadczamy), że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej. 

 

 

Miejscowość: .......................................... 

 

Data:........................................................ 

 

                                                              

 

 

 

 

 

..……............................................................................. 
                                                                             (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Zał. nr 2 do oferty  

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie: 

„Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek” 

w imieniu reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,            

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy 

określone poniżej zadania odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot niniejszego zamówienia – zgodnie z postawionymi w SIWZ warunkami 

 
Rodzaj zamówienia wraz z zakresem 

rzeczowym 

Całkowita wartość (zł) Czas realizacji Nazwa Zamawiającego 

Rozpoczęcie Zakończenie 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

 

........................................, dn ....................... 

 

                                                                                                                      

.............................................................. 
(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do oferty 

 

 
 

Wykaz  

osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie: 

„Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek” 

w imieniu reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

Niniejsze zamówienie będą wykonywać następujące osoby – zgodnie z postawionymi        

w SIWZ warunkami: 

 

 
 

Lp. 

 

Imię i Nazwisko, 

wykształcenie 

 

Rola 

 w realizacji 

zamówienia 

 

Kwalifikacje 

zawodowe (rodzaj 

i nr uprawnień) 

 

Doświadczenie (Lata 

pracy ogółem w tym jako 

kierownik podobnych robót) 

 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

 

 

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

 

 

 

................................................ 
  /miejscowość, data/                                                                      …………………………………………….                                          

                                                  

/(podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy) 
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Wzór załącznika nr 4 do oferty  

 

                                                    

                                                                                                    

 

 

......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 

 

 

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

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

 

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

/siedziba/ 

 

 

Oświadczenie 

 

  

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

o nazwie: „„Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej  

i ul. Rynek” oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 

 

 

 

 

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

                 /miejscowość, data/                      

                                                  

 

 

  ............................................................................................. 
                                                       /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/            
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Załącznik nr 5 do oferty 

 

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

          (nazwa i adres wykonawcy) 

 

                                                              

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym  „Przebudowa wodociągu w miejscowości 

Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej i ul. Rynek” prowadzonym przez Miasto i Gminę Lipsko,  

ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko  w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy 

oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz  z 2014 r. 

poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

Miejscowość: .......................................... 

 

Data:........................................................ 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                

.......................................................................................... 
                                                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 13 do oferty 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy, adres, tel, fax) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.26 ust.2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień  

………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) 

 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………… 
( nazwa Wykonawcy) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na potrzeby wykonania 

zamówienia pn.„Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko w rejonie ul. 

Zwoleńskiej i ul. Rynek” 

 

Oświadczam (-y), że: 

1. nie należymy/należymy 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),  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.907 z późn. zm.)  ̽

2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej ̽. 

̽- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

………………………, dn. …………………. 

(miejscowość, data) 

………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 


