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o wartości części nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 EUR,
jednakże dla której stosuje się przepisy właściwe dla postępowania o udzielenie całości zamówienia
tj. właściwe dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczająćej
równowartość w złotych polskich 5 000 000 EUR przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113 poz. 759 z późn.
zm)
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa
kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce

Zadanie 18: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana”

Siedlce, lipiec 2013r.
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Specyfikacja niniejsza zawiera:

l.p.

Oznaczenie Części Nazwa Części

1. Część I 30 stron

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

2. Część II – 10 stron

Projekt Umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
III.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót - 77 str
ST – 00 wymagania ogólne - 35str
ST – 01 Roboty ziemne - 12 str
ST – 02 Roboty montażowe- 15 str
ST – 03 Odtworzenie nawierzchni - 15 str
ST - 04 Roboty elektryczne i APKiA
III.2 Projekt Budowlany;
III.2.1. Zielna -Różana
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różanej i
Zielnej w Siedlcach – branża sanitarna,
2) Projekt sterownicy, monitoringu i wizualizacji przepompowni
ścieków przy ul. Podsekulskiej

3. Część III

3) Czasowa organizacji ruchu - budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Różana, ul. Tulipanowa, ul. Podsekulska, ul.
Zielna, ul liliowa, ul. Lawendowa w Siedlcach ,
4) Budowa zjazdu na teren działki nr geod. 105-23 w Siedlcach
z pasa drogowego ul. Armii Czerwonej
5) Utwardzenie nawierzchni działki nr 105-23 wraz z budowa
ogrodzenia wokół projektowanej przepompowni ścieków
6) Dokumentacja warunków gruntowo – wodnych, dla projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul Różanej, Zielnej i
Tulipanowej

III.2.2 ul, Śmiała
1) Projekt budowlany- sieć kanalizacji sanitarnej
Partyzantów, ul Zbrojnej i ul. Śmiałej w Siedlcach

w

ul.

2) Projekt organizacji ruchu pas drogowy w ul. Partyzantów, ul
Zbrojnej i ul. Śmiałej w Siedlcach
3) Opinia Geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w ul
Śmiałej w Siedlcach
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Nr referencyjny FS/RB/18/2013

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8 08-110 Siedlce,
Polska
2.

Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, za
Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3.

Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
1
publicznych (tj. Dz.U. 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) .
4.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami umowy.
Niniejsze zamówienie stanowi zadanie inwestycyjne wchodzące w zakres Projektu „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce”.
W zakres zamówienia wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej o średnicach i długościach:
- Φ 200 PVC – 1915,3 m,
- Φ 225 PE z rur trójwarstwowych do kanalizacji – 124,5 m,
- Φ 160 PVC - podejścia kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 723,1 m
- Φ 200 PVC - podejścia kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 14,4 m
- Φ 90 PE - rurociąg tłoczny L=454,0 m,
- rurociąg tłoczny Dn 65 stal kwasoodporna – L=10,0 m,
Uzbrojenie stanowią studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego Φ 425 i Φ 600 mm oraz
Φ 1000mm PP, a także studnie żelbetowe Φ 1000mm, 1200mm i 1500mm.
Zamówieniem objęta jest również budowa przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi o
wydajności Q=2,25 l/s wykonana jako komora żelbetowa Φ 1200mm we wszystkich branżach. Dla
zasilania elektrycznego przepompowni poza robotami budowlanymi, wymagane jest ponadto
opracowanie projektu zgodnie z warunkami przyłączenia nr 13/R6/00353 z dnia 22.01.2013r i w
oparciu o specyfikację techniczną ST 04 – Roboty elektryczne i AKPiA.
Główny przedmiot:
45 00 0000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45 10 0000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

45 11 1200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 23 2440-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45 23 2452-5

Roboty odwadniające

45 23 2423-3

Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

1
W dalszej części niniejszej IDW „Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., nr 113
poz. 759 z późn. zm.) zwana będzie „u.p.z.p”.
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Niniejsze zamówienie stanowi jedno z zadań wchodzących w zakres Projektu: „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce”.
5.

Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.

Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
7.

Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia rozumiany jako data wystawienia protokołu odbioru końcowego
wynosi 16 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji nie obejmuje Okresu Zgłaszania Wad.
9.

9.1.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia ich spełniania.
Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 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 opisane w pkt 9.2 przez Zamawiającego.
oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p..
9.2.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 9.1, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
9.2.1 W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył budowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 2,0 km
zlokalizowanej na terenie zabudowanym w czynnym pasie jezdnym drogi,
Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany
został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół
Odbioru Końcowego lub inny równoważny dokument.
9.2.2. Dysponuje Zespołem Ekspertów zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzą
co najmniej:
Ekspert 1 – kierownik budowy - posiadający:
•

wykształcenie wyższe techniczne,

•

co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót

•

w okresie ostatnich 10 lat przed wszczęciem postępowania pełnił funkcję

na

__________________________________________________________________________________________5
Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu
kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2013

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przez okres co najmniej dwóch lat
przy budowie sieci kanalizacyjnej.
•

uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,

Przy określaniu doświadczenia wymaganego dla eksperta Zamawiający nie będzie
uwzględniał okresu przed uzyskaniem wymaganych uprawnień budowlanych.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza,
uprawnienia które zostały uznane za odpowiadające im na zasadach określonych w
odpowiednich przepisach.
Wskazany przez Wykonawcę Ekspert musi posługiwać się językiem polskim, a w przypadku
braku znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do
zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego bieżącego i symultanicznego
tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
9.2.3 Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1,0 mln
PLN;
9.2.4 W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym
okresie Osiągnęli średni roczny przychód ze sprzedaży towarów i usług w wysokości nie
mniejszej niż 3 mln PLN/rok;
9.3.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1i ust.2
pkt 5 ustawy pzp

9.3.1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 2 do IDW;

9.3.2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do
IDW ;

9.3.3. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do
IDW.

9.3.4. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 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:
a) poświadczenie.
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit.a) ; wzór
wykazu stanowi Załącznik nr 4 do IDW
9.3.4.1 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany
jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
9.3. 5

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
wykształcenia, doświadczenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz zawierający informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do IDW;
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9.3.5.1
Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia;
9.3.6.

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia;

9.3.7.

Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające ich przychody ze sprzedaży towarów
i usług - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres;

9.3.7.1.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów
zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt.9.3.7, dotyczące tego
podmiotu oraz udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotem
udostępniającym gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów, oświadczenie
o udostępnieniu zdolności ekonomicznych powinno zawierać informacje nt. okoliczności,
o których mowa w § 1 ust 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luteog 2013 r.w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane tj.:
9.3.7.1.1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.3.7.1.2. sposobu wykorzystania zasobów
wykonywaniu zamówienia,

innego

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

9.3.7.1.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
9.3.7.1.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
9.3.8.

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych wykonawca polega,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.3.8.1.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia;
9.3.9.

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, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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;
9.3.11. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS 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;
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9.3.12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.3.13. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych
osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem;
9.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.9, 9.3.10, 9.3.11 i 9.3.13, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

9.5.1

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,

9.5.2

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 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9.5.3

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.6

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.3.12, składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.7

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.5 i 9.6,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym
dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.

9.8

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o
których mowa w pkt 9.3.2, 9.3.3, 9.3.9 - 9.3.13, składa się odrębnie dla każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone
wspólnie.

9.9

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń, które
należy złożyć w oryginalne. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.10 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w
innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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9.11 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia
– nie spełnia”.
10.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

10.1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. W takim przypadku,
do Oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.

10.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. Badanie
braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) regulujące ich współpracę.

10.4.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11.

Wadium.

11.1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium
w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
11.2. Forma wadium.
11.2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy):
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

oszczędnościowo-

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
11.2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
b) nazwę zamówienia,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
d) kwotę gwarancji;
e) termin ważności gwarancji,
f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające:
− oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3
u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni iż wynika to z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy,
a po wyborze oferty oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
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− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub
− -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11.2.3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na
rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib;
b) nazwę zamówienia;
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;
d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;
e) termin ważności poręczenia;
f) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie:
− iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 u.p.z.p nie
złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni iż wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a po
wyborze oferty oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub
− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
11.3.1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na
Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8

rachunek

bankowy

08-110 Siedlce, Polska

Kredyt Bank S.A. o/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000
11.3.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć
przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kasie, Biuro
Obsługi Klienta – parter budynku administracyjnego, w godz. 8.00-14.00, w dni robocze lub
dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie.
11.3.3. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę
wadium (kopia przelewu bankowego, dokumentu gwarancji lub poręczenia, itp.).
W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, powinno ono zabezpieczać wspólnie składaną ofertę.
11.3.4. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości
i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p.
12.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.1

Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
12.2

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
12.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Polska

Kredyt Bank S.A. o/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000
12.3.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12.3.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
12.3.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa,
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib, nazwę zamówienia;

b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

c)

kwotę gwarancji;

d)

termin ważności gwarancji,

e)

bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

12.3.6. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:
a)

nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy), na
rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib;

b)

nazwę zamówienia;

c)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;

d)

określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;

e)

termin ważności poręczenia;

f)

bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia poręczonej
kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

12.3.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
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12.3.8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
u.p.z.p.
12.3.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN.
12.3.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być dostarczone Zamawiającemu
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
12.4.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania w następujących terminach;
a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od daty wydania protokołów odbioru końcowych
dla zadania wszystkich robót objętych kontraktem.
b) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie Okresu Zgłaszania Wad.
13.

Opis sposobu przygotowania oferty.

13.1.

Wymagania podstawowe.

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Treść
oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

c) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

d) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
z niniejszą IDW.

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
13.2.

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p
Forma oferty.

13.2.1 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym
atramentem. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej
dekompletację.
13.2.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku
obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
13.2.3 Ofertę należy złożyć w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginał plus 2 kopie), przy czym jeden
egzemplarz powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a pozostałe napisem: KOPIA. W
przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy, uznana
będzie treść oryginału. Oferta powinna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych
formatach należy złożyć do formatu A4.
13.2.4 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań.
13.2.5 Wewnętrzne opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy, umożliwiający zwrot oferty
bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno
być opisane w następujący sposób: Oferta na „Budowę towarzyszącą sieci kanalizacyjnej
w ul. Śmiałej, Zielna - Różana w Siedlcach” oraz winna zawierać dopisek „Nie otwierać
przed dniem 20.09.2013r godz. 11.15".
13.2.6 Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

jego

13.2.7 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób
wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie
wewnątrz opakowania oferty oznaczonej napisem „Informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa” Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę

__________________________________________________________________________________________
12
Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu
kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2013

przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. Brak zastrzeżenia traktowany
będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
13.2.8 Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez
osobę/y podpisującą ofertę.
13.2.9 Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez
osobę/y podpisującą ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
13.3 Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać :
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
IDW,
b) Tabela Cen, sporządzona zgodnie z wzorem stanowiacym załącznik nr 1 do Formularza
Oferty;
c) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt 9.3 IDW,
d) Pełnomocnictwo do podpisania Oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty;
e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.
14.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza je na tej stronie.
Zapytania o wyjaśnienia treści SIWZ należy przesyłać faksem na numer: (48 25) 643 65 93, lub
kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
14.2

ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce
Zmiany w treści SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na stronie
internetowej: www.pwik.siedlce.pl
14.3
Zebranie Wykonawców i wizyta na Terenie Budowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający
przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści na
stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.
15.

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

15.1

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie merytorycznym – Irena Augustynowicz , tel/fax (25) 640-27-96 od poniedziałku
00
00
do piątku w godz. 7 – 15
b) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Alina Janowska
00
00
(25)640-28-16 fax (25) 643- 65-93 od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15

tel.
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W toku postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy
przekazują za pomocą faksu na numer (25) 640 27 96 lub pisemnie na adres wskazany w pkt
1 SIWZ.
Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji
przekazanej jej za pomocą faksu.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce - w sekretariacie Spółki
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2013r do godz. 11:00
17.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

17.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
17.2 Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
17.3 Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
18.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

18.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2013r godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce, pok. Nr 6 – sala konferencyjna
18.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
18.3 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek,
informację z sesji otwarcia ofert.
18.4 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
19.

Termin związania ofertą

19.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
19.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 19.2 nie powoduje utraty wadium.
19.4 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
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terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana za najkorzystniejszą.
20.

Opis sposobu obliczenia ceny.
Podana w ofercie cena brutto jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia (łącznie z podatkiem akcyzowym oraz VAT),
Cena oferty jest kwotą wymienioną w formularzu oferty wyliczona na podstawie projektu
budowlanego, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
a)

Cenę oferty stanowi kwota wymieniona w Formularzu Oferty i powinna wynikać z Tabeli
Cen, Tabela Cen stanowi treść oferty. W przypadku rozbieżności cen wykazanych w
Formularzu Oferty i Tabeli Cen, wiążąca jest cena wskazana w Tabeli Cen.

b)

Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Instrukcji dla Wykonawców,
Umowy i Opisu Przedmiotu Zamówienia.

c)

Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę w Tabeli Cen i Formularzu Oferty oraz
ostateczna cena oferty muszą być wyrażone w PLN i muszą być zaokrąglone do dwóch
miejsc po przecinku.

d)

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i
nie będą podlegały zmianom.

e)

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

f) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
g)

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

h)

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
Części II niniejszej SIWZ (wzorze Umowy).

i) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegajace na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
21.

Kryteria oceny ofert.

21.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które zostały złożone przez Wykonawców nie podlegających
wykluczeniu z postępowania i nie podlegają odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 Ustawy pzp.
21.2 Kryteriami oceny ofert będą: Cena
Znaczenie procentowe
L.p.

Kryterium

kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

I

Cena

100%

100
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Punktacja za cenę (Cof)
najniższa cena

Cof= ---------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
21.3 Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
21.4 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów [Cof].
21.5 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest
zobowiązany do uiszczania podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21.6 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, to Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
21.7 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach. W przypadku, gdy złożone dodatkowe oferty będą miały ponownie takie
same ceny Zamawiający unieważni postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p.
21.8 W przypadku, gdy oferty nie zostaną w ogóle złożone Zamawiajacy unieważni postępowanie
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p.
22.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

22.1

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ.

22.2

Zamawiający udzieli
najkorzystniejszą.

22.3

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli ofertę o:

zamówienia

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie

uznana

za

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie określonym w art. 94 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
22.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt 22.3 lit.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
23.

Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy.

23.1

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
Ustawy zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem Umowy załączonym w Części II SIWZ.

23.2

Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

23.3 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
a)

dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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b)

dokument potwierdzający opłacenie polisy ubezpieczenia od szkód osobowych i szkód
majątkowych, na kwotę 500 tys.zł, która musi obowiązywać przez cały okres trwania
umowy,

c)

dokument potwierdzający opłacenie polisy OC

d)

dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez Ekspertów, o
których mowa w pkt 9.2.2. SIWZ wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej izby inżynierów budownictwa, a w przypadku osób zagranicznych
równoważnym dokumentem upoważniającym do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Zaniechanie przedstawienia ww. dokumentów przez
Wykonawcę traktowane będzie jako niemożność zawarcia umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
23.4

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, który złożył ofertę, której cena stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą
wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany
przedstawić Zamawiającemu kopię uchwały zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu
spółek handlowych lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich
zobowiązań.

23.5

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

23.6

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w
klauzuli 22.4 Warunków Szczególnych Kontraktu.

24.

Środki ochrony prawnej

24.1

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają interes w uzyskaniu Zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej
ustawy.

24.2

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę
prowadzoną przez Prezesa UZP.

25.

Podwykonawstwo

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
26.

Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
Oznaczenie
Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty z Tabelą Cen

2.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 44 u.p.z.p.

3.

Załącznik nr 3

Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

L.p.

1.
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4.

Załącznik nr 4

Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych

5.

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759 z
późn. zm.)

6.

Załącznik nr 6

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przynależności do grupy
kapitałowej
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Załącznik 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty
…………………………………
(miejsce i data)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

FS/RB/18/2013

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Zadanie 18: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Śmiałej i Zielna - Różana w Siedlcach”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8,
08-110 Siedlce,
Polska

2. WYKONAWCA:
2

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

Lp.

3.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

ADRES PEŁNOMOCNIKA DO KORESPONDENCJI:

Imię
i
nazwisko
osoby
uprawnionej do kontaktów
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
(1)

2

Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję(jemy) ją bez
zastrzeżeń

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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(2)

Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez
Zamawiającego w SIWZ;

(3)

Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;

(4)

cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT: ............... PLN
plus należny podatek VAT ……% w wysokości ........................... PLN,
co czyni łącznie całkowitą cenę oferty (z podatkiem VAT) : ...........................PLN
(słownie PLN..............................................................................................................);
niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

(5)
(6)

w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy
się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązujemy się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW.

(7)

wadium w kwocie……………….PLN zostało wniesione w dniu……….. w formie……….. ;

(8)

wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu……………….……………………. (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium
w pieniądzu);

(9)

nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
3
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom :
L.p.

Nazwa części zamówienia

a)
b)
(10) załącznikami do oferty są:
Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Tabela Cen

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 22 u.p.z.p.

Załącznik nr 3

Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (kluczowi specjaliści)
wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia
+ pisemne zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dokumentami
potwierdzającymi,
że
zamówienia
zostały
wykonane
należycie
+ pisemne zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy

Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z art. 24. ust. 1. u. p. z. p.)

Załącznik nr 6

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (z
art.26 ust. 2d u.p.z.p)

Załącznik nr 7

Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Załącznik nr 8

Rachunek zysków i strat lub inny dokument zgodnie z pkt. 9.3.6 IDW

Załącznik nr 9

Informacja z banku określona w pkt. 9.3.7 IDW
+ pisemne zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy

Załącznik Nr 10

KRS lub oświadczenie w zakresie art. 24.ust.1 pkt 2 u.p.z.p

Załącznik nr 11

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub dokumenty określone
w pkt 9.3.9 IDW

Załącznik nr 12

Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS lub dokumenty określone w pkt
9.3.10 IDW
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Załącznik nr 13

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.lub dokumenty określone w pkt 9.3.11 IDW

Załącznik nr 14

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt. 9 u.p.z.p. lub dokumenty określone w pkt 9.3.12 IDW

Załącznik nr 15

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 16

Pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

(11) Oferta została złożona na ……….stronach, kolejno ponumerowanych od nr……. do nr….…;
(12) Informacje zawarte w ofercie od strony ……….. do strony…… stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa.

5. PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy

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

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

Miejscowość
i data

__________________________________________________________________________________________
21
Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu
kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2013

Załącznik nr 1 do Oferty
…………………………………
(miejsce i data)

TABELA

CEN

Preambuła
1) Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego i
uwzględnił je w przedłożonej Ofercie.
2) Opisy poszczególnych pozycji podanych w Tabeli Cen nie powinny być interpretowane jako
ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy na wykonanie Robót, które zostały
opisane w innych dokumentach.
3) Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne, do wybudowania, przekazania do
użytkowania zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Cenie Oferty nawet, jeżeli nie zostały
wymienione w Tabeli Cen.
4) Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych
pozycji w Tabeli Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną
świadomość, że kwoty, które wprowadził do Tabeli Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie
pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i
zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią Umowy i
że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.
5) W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, całości Robót
zgodnie z Umową.
6) Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Tabeli Cen muszą
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Umowie.
7) Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione
osobno), odnoszące się do Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy kwoty podane w
Tabeli Cen,
8) Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.
9) Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować
między innymi:
−
−

obsługę geodezyjną budowy,
wykonanie niezbędnych rozbiórek, usunięcie wszelkich kolizji istniejącego uzbrojenia
terenu z lokalizacją nowoprojektowanych obiektów.
− wykonanie pełnego zakresu prac łącznie z zakupem, dostawą i montażem wszystkich
urządzeń przeprowadzeniem testów, prób końcowych,
− zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbędnych testów i prób końcowych,
− koszty gwarancji i ubezpieczeń,
− opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania umowy (np. badania
geotechniczne),
− opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, dokumentacji powykonawczej,
− wykonanie badań instalacji elektrycznych i sieci kablowych,
− różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektów do eksploatacji i
użytkowania,
− zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania testów i prób
końcowych,
−
zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty
przewozowe, magazynowanie, pracę tymczasową, koszty wyposażenia technicznego i
koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne.
10) W przypadku rozbieżności wartości podanej w Formularzu Oferty i Tabeli Cen, przyjmuje się,
wartość określoną w Tabeli Cen.
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11) Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni w
cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego
Umową.
w tym ceny poszczególnych elementów skończonych wg poniższej tabeli cen:
Lp.

Nazwa elementu skończonego

Wartość netto
w zł

1

Kanalizacja sanitarna Zielna - Różana ( w tym):

1.1.

Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej

1.2

Kanalizacja sanitarna w ul. Zielnej

1.3

Kanalizacja sanitarna w ul. Tulipanowej

1.4

Kanalizacja sanitarna w ul.Liliowej

1.5

Kanalizacja sanitarna w ul. Lawendowej

1.6

Kanalizacja sanitarna w ul. Podsekulskiej

1.7.

Kanał tłoczny Zielna-Różana

1.8

Przepompownia ścieków przy ul. Podsekulska

2.

Kanalizacja sanitarna w ul. Śmiałej
RAZEM ( 1 + 2) :
VAT( 1 +2) :
BRUTTO (1 + 2):

PODPIS

Nazwa Wykonawcy

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

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

Miejscowość
i data

__________________________________________________________________________________________
23
Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu
kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2013

Załącznik nr 2

…………………………………
(miejsce i data)

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

FS/RB/18/2013

Tytuł zamówienia: " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Śmiała i Zielna-Różana w Siedlcach”

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8

08-110 Siedlce,

Polska

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Zadanie 18: " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana w Siedlcach” .
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia;
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
PODPIS(Y):

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

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

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

Miejscowość
i data
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Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu
kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2012

Załącznik nr 3

………………………………
miejsce

Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą wykonywać niniejsze zamówienie
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
Tytuł zamówienia:

FS/RB/18/2013

" Budowa kanalizacji sanitarnej w ul ,Śmiałej Zielna-Różana w Siedlcach”

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8

08-110 Siedlce, Polska

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres Wykonawcy

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

Uprawnienia:
Rodzaj*
Specjalność**
Nr .. z dnia..

Doświadczenie

Imię i nazwisko

Stanowisko
proponowane
w
przedmiotowym Wykształcenie
zadaniu
(nazwa Eksperta)

1

2

4

5

3

Nazwa inwestycji ***

Funkcja pełniona w Okres pełnienia funkcji ****
inwestycji
wymienionej
w rozpoczęcie
zakończenie
kol.5
(miesiąc i rok)
(miesiąc i rok)

Informacja
o
dysponowaniu
Inwestor/użytkow
nik
inwestycji osobą
(dysponuje/będ
określonej
w kol. 5
zie dysponował)

6

9

7

8

10
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Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze
środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2012

Uwaga:
* określić czy uprawnienia dotyczą projektowania, kierowania robotami, czy są bez ograniczeń,
** określić zakres lub specjalizację
*** podać inwestycję, gdzie Ekspert zdobywał doświadczenie oraz jej dane techniczne, potwierdzające spełnienie warunku 9.2.2 IDW przez Eksperta
**** wskazać okresy pełnienia funkcji przez poszczególnych ekspertów na inwestycjach określonych w kol.5, a suma okresów zatrudnienia musi potwierdzać spełnienie
warunku określonego w pkt. 9.2.2 IDW.

2) Osoby wymienione w pkt 1) posiadają wymagane uprawnienia i aktualny wpis do Izby Samorządu Zawodowego

PODPIS(Y):
Nazwa Wykonawcy

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

Miejscowość
i data
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Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze
środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2012

Załącznik nr 4

………………………

wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Tytuł zamówienia:

FS/RB/18/2013

" Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Śmiałej i Zielna-Różana w Siedlcach”

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8, Polska
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści pkt 9.2.1 IDW wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

L.p.

Nazwa roboty
budowlanej/nazwa inwestycji ,
wyłącznie w zakresie
przedmiotu zamówienia

Data wykonania
parametry
techniczne
inwestycji
(informacje o których mowa w pkt 9.2
IDW)w
rozpoczęcie
zakończenie
(miesiąc i rok)
(miesiąc i rok)

Inwestor/użytkownik
Nazwa
(nazwa, adres, nr tel.
Wykonawcy
do kontaktu)

Uwagi

1.
2.
__________________________________________________________________________________________
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Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze
środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2012

1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające, że wskazane roboty budowlane
zostały wykonane w sposób należyty oraz wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone2) W przypadku wykazania doświadczenia innych
podmiotów dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy

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

Miejscowość
i data
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Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze
środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2012

Załącznik nr 5
wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Tytuł zamówienia:

FS/RB/18/2013

" Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Śmiałej i Zielna – Różana
w Siedlcach”

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8,

08-110

Siedlce

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie
podlegam(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
PODPIS(Y):

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

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

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

Miejscowość
i data

Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu
kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SIWZ – część I IDW

Nr referencyjny FS/RB/18/2012

Załącznik nr 6
wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Tytuł zamówienia:

FS/RB/18/2013

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Śmiałej i Zielna- Różana w Siedlcach”

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8,

08-110

Siedlce

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE
stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
należymy/nie należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.
1.

….

2.

….

3.

…
* niepotrzebne skreślić.

PODPIS(Y):

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

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

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

Miejscowość
i data

Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna – Różana Siedlcach”
realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu
kanalizacyjnego m. Siedlce” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

