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 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 907  
z późn. zm.)  
 
 

Sprawa nr ZP.271.IR.7011.2-kan-Bob.2014 
Przedmiot zamówienia:  
 

 
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  

w miejscowości Boboluszki” 
 
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV  
 
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę  
45.11.00.00-1 -  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty    
                           ziemne 
45.11.10.00-8 -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45.11.20.00-5 -  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45.20.00.00-9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   
                           budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
                           wodnej  
45.23.00.00-8 -  Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i   
                           elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
45.23.10.00-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 
45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45.23.20.00- 2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45.23.60.00- 0 -  Wyrównanie terenu 
45.23.24.23- 3 -  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
71.00.00.00- 8 -  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45.31.51.00 -9  - Instalacyjne Roboty elektryczne 
45.31.53.00- 1 -  Linie energetyczne kablowe 
 
 
  
 
 
 
  
 
Zatwierdzam:  
 
  
 
Branice, dnia  26.09. 2014 r.  
 
Gmina Branice reprezentowana przez Wójta Gminy Branice  
 
Adres:  
Urząd Gminy w Branicach  
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ul. Słowackiego 3 
48 – 140 Branice  
tel. 0 77 486 81 92  
fax 0 77 486 82 30  
strona internetowa: www.branice.pl  
e-mail: ug@branice.pl  
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:  
 
Urząd Gminy Branice  
ul. Słowackiego 3  
48 – 140 Branice  
 
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu : 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  
. Biuletyn Zamówień Publicznych 324000- 2014 z dnia 01.10.2014 r. 
. strona internetowa Zamawiającego – www.bip.branice.pl 
. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia : 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki „   

Zakres rzeczowy inwestycji: 
-  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur: 
   *  PVC DN 160                              o łącznej długości   -  1723,09 m 
   *  PVC DN 200                              o łącznej długości   -  1678,56 m 
   *  kamionkowych DN 200           o łącznej długości   -  373,62 m 
   *  kamionkowych DN 150           o łącznej długości   -  214,66 m 
-  Rurociągi tłoczne z rur: 
    *  PEHD DN 90                          o łącznej długości   -   483,62 mb 
-  Przepompownia ścieków 1 szt. o wydajności Q = 9,1 – 21 m3/h i mocy pompy  
   N = 2,60/2,10 kW (P1/P2 ), wraz z zasilaniem energetycznym. 
W w/w wielkościach ujęto: 

      -  Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur: 
           * PVC DN 160                       o łącznej długości      -  1084,16 m 
           * kamionkowych DN 150     o łącznej długości      -  210,91 mb  
      -   Roboty odtworzeniowe dróg . 
 

2.  Przebieg kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną 
stanowiącymi  załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiarem robót załącznik nr 9 

 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  oraz ustawę  
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz na podstawie: 
       a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
       b) postanowień zawartych w treści przyszłej umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do 
SIWZ,  
       c) oferty 
       d) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej załącznik nr 8 do SIWZ 
  
Rozdział 3. Oferty częściowe : 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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Rozdział 4. Oferty wariantowe:  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia: 
 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, stanowiącym załącznik do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
umowy, w nieprzekraczalnym terminie co do całości zadania 
do dnia 30.05.2015 r.   
 
 Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach : 
 
1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. 11 ust. 1 pkt 2-7 SIWZ i 
wykonawca winien wskazać w ofercie nazwę (firmę) tego podmiotu jako podwykonawcy  (art. 36a 
ust. 3 pzp ) oraz dołączyć projekt umowy z podwykonawcą i jego zgodę na podpisanie takiej umowy o 
czym mowa w art. 143 b ustawy pzp.  
2.Zamawiający zgłosi do umowy o podwykonawstwo odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw, jeżeli:  

a) nie będą spełniały wymagań określonych w SIWZ, 
b) gdy będą przewidywały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.     

3.Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.    
4.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 
Wykonawcę.  
 
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie : 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,  
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich     dokumentów;  
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt 
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;  
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  przed zawarciem umowy  
pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 
2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić 
uwagę w szczególności na następujące wymagania:  
a) następujące dokumenty i oświadczenia:  
. oferta,  
. wykaz wykonanych robót (Załącznik Nr 4 do SIWZ),  
- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik Nr 5 do SIWZ  )  
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.  
b) następujące dokumenty i oświadczenia:  
- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do  
SIWZ),  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ),  
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  gospodarczej, 
określony w rozdziale 11 pkt 2 ppkt 3,  

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 2 ppkt 4,  
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy      
  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określone w rozdziale 11 pkt 2 ppkt 5,  
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- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, określoną w rozdziale 11 pkt 2 ppkt 5, 6 ,7 i 8 
(jeżeli ich dotyczy) 
składa każdy z  członków konsorcjum w imieniu własnym.  
 
W przypadku dokumentu wymienionego w Rozdz. 11 pkt 9 SIWZ – polisa i pkt 10 – informacja 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , Zamawiający dopuszcza złożenie jednej 
polisy lub jednej informacji wystawionej na konsorcjum albo polis lub informacji, wystawionych na 
każdego członka konsorcjum. 
 
Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
Rzeczpospolitej Polskiej : 
 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.,   poz. 231).  
 
Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego:  
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich [PLN].   
 
Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków : 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy.  
 
1. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące:  
 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczas realizowane 
zamówienia.  
Wykonawca musi się wykazać zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu 
terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie  trzech inwestycji polegających na budowie sieci 
kanalizacyjnych o długości 5 km i co najmniej 90 sztuk przyłączy / odgałęzień od sieci / 
kanalizacji sanitarnej każda oraz co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sieci z 
rur kamionkowych o długości przynajmniej 500 m. 
 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykaz osób uczestniczących w 
wykonywaniu zamówienia. 
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności. 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zespołu pracowników zatrudnionych na 
umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą.  
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 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika budowy posiadającego 
uprawnienia budowlane  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U.06.156.1118 ze zm.), który wykonał w okresie 
ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, 
w tym okresie, funkcję kierownika budowy trzech sieci kanalizacji sanitarnych o 
długości 7 km i co najmniej 90 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej każda oraz co 
najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sieci z rur kamionkowych o długości 
przynajmniej 500 m. 
 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o potwierdzenie posiadania przez 
Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę 2.000.000,00 zł   oraz 
posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż   
1.000.000,00 zł.   

Wykonawca zobowiąże się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej do   
ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z realizacją kontraktu, zawartego w związku z niniejszym postępowaniem przetargowym,  
w tym za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków czy innych zdarzeń losowych, na kwotę 
nie mniejszą niż wartość brutto oferty  w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.  
 
3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert.  
 
4.Wszystkie złożone dokumenty winny spełniać wymagania, w szczególności co do treści i formy, 
wskazane w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
z dnia 19 lutego 2013  r. (Dz. U.  Nr 231). 
 
5.Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną 
(dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń) wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. 
W razie stwierdzenia, że złożone przez wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie 
z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania, a także wykluczy 
takiego wykonawcę w oparciu o przepis art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
6.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,  czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
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b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

 
Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w 
niniejszym postępowaniu : 
 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy winni złożyć : 
   1/  Oświadczenie o spełnieniu warunków wg. załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ 
 
 
2/ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg zał. nr 3 do niniejszej SIWZ,  
 
3/ 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, wystawione nie wcześniej niż 
6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
 
4) aktualne  zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat 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 ofert, 
 
5) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z  
opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że Wykonawca  
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokumenty wystawione nie  wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 
6)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
7)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i 
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli ich 
dotyczy),   
 
8)Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących 
do tej  samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, - wzór stanowi 
załącznik nr 10 do SIWZ 
 
9) Opłaconą Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 
ubezpieczenia 1.000.000,00 zł, 
 
10) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł, dokumenty nie mogą być wystawione 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..  
 
 
3.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 
10 pkt 1  SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  
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- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie - trzech inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5 km i 
co najmniej 90 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej każda oraz co najmniej jednej 
inwestycji polegającej na budowie sieci z rur kamionkowych o długości przynajmniej 500 m. 
 

Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, 
 

- potwierdzenia, że roboty określone  w wykazie zrealizowanych trzech inwestycji w zakresie 
budowy zostały wykonane należycie, np. w formie referencji,  
 
 - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. (Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zespołu pracowników, które powinny 
być zatrudnione na umowę o pracę lub prowadzące działalność gospodarczą. Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  wodociągowych i 
kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem 
art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zm.), 
który wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy 
jest krótszy, w tym okresie, funkcję kierownika budowy trzech sieci kanalizacji sanitarnych o 
długości 5 km i  co najmniej 90 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej każda oraz co najmniej 
jednej inwestycji polegającej na budowie sieci z rur kamionkowych o długości przynajmniej 
500 m. 

 
 Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.  

 
      - oświadczenie Wykonawcy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane prawem uprawnienia 
 

Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.  
 
4. Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty:  
a) wypełnionego formularza ofertowego wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, wg załącznika Nr 
1 do niniejszej SIWZ , w tym wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym na zakres robót do 
wykonania wynikający z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, wizji lokalnej i informacji 
wynikających z treści SIWZ z podziałem na;  sieci kanalizacyjne z przyłączami do granicy lub  
pierwszej studzienki  oraz  odrębnie  przyłącza do budynków,   
b) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik)  
c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy)  
 
Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium:  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości :  64.000,00 zł netto 
    ( słownie : sześćdziesiąt cztery tysiące  ). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 
a)  pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych, 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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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. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).  
3.  Termin wniesienia wadium; 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za datę złożenia wadium w 
przypadku formy pieniężnej uważana będzie data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego, 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; 
Bank Spółdzielczy w Namysłowie  Oddział w Branicach nr  64 88670005 2001 0000 0055 0002,  
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę, w przypadku 
wniesienia wadium w pieniądzu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
rachunku bankowym.  
5.  Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis „ 
wadium – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości 
Boboluszki” 
6.  W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie 
Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3 II piętro, pokój nr 23 lub w Księgowości w pokoju nr 
26. Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 
7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z treścią art. 46 ust. 1-4 ustawy 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 
46 ust. 4a,  i ust. 5 ustawy.  
9. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub 
nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni  
z postępowania (Art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy). 
 
 10. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres: 

od dnia  17 – 10 – 2014 r. do dnia  17– 11 – 2014 r. 

 
 
Rozdział 13. Termin związania ofertą : 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
 
Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby  
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami : 
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie  
 .-  pisemnej,  
. - faksem (nr 77 486 82 30 )  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  
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W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało 
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w 
poniedziałek od godz. 7:00-17:00; od wtorku do czwartku w godz. 7:00-15:00, w piątek w godz.  7:00-
13:00. 
Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane 
będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 
 
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We 
wniosku należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail,  
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania,  
4) znak postępowania – .ZP.271.IR.7011.2-kan-Bob.2014 na które, należy się powołać 
 
4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Branicach, 
 ul. Słowackiego 3,, 48 –  140 Branice pok. nr 17 w godzinach urzędowania Zamawiającego .  
 
5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
chyba, 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.  
Wyjaśnienie treści SIWZ oraz ewentualna jej modyfikacja, dokonywane będą na zasadach 
określonych w art. 38 ust. 1-2 Ustawy  oraz art. 38 ust. 4-6 Ustawy.  
 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego – www.branice.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.  
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.  
8. Dokonując rejestracji należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail,  
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania,  
4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faksem),  
5) znak postępowania – ZP.271.IR.7011.2-kan-Bob.2014 na  które, należy się powołać 
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
. Pan Adam Murzyn tel. 77 486 81 92 , fax 77 486 82 30  
 
Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert : 
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty:  
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)  
zaadresowanym i opisanym:  
Nadawca:  
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).  
 
Adresat:  
Urząd Gminy Branice  
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ul. Słowackiego 3  
48 – 140 Branice 
 
OFERTA NA :  
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki”  
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  
przed godz.10:00 dnia  17.10. 2014 r. 
2. Podpisy:  
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:  
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym 
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 
gospodarczej lub Pełnomocnika,  
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby 
posiadające Pełnomocnictwo.  
3. Forma dokumentów i oświadczeń:  
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,  
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013., poz. 231), kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty,  
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 
tłumaczenie na język polski.  
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:  
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty 
na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),  
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.  
5. Informacje pozostałe:  
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 
niniejszej SIWZ,  
3) Oferta musi być sporządzona:  
a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej.  
6. Zaleca się, aby:  
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)  
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub  
posiadającą Pełnomocnictwo,  
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona  
kolejnymi numerami,  
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa  
może stanowić odrębną część oferty),  
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji  
7. Zmiana / wycofanie oferty:  
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę,  
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,  
przed upływem terminu składania ofert,  
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ  
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,  
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby  
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.  
8. Zwrot oferty.  
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Ofertę złożoną po terminie składania ofert  Zamawiający zwróci niezwłocznie.  
 
Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3,  
Sekretariat II piętro, pok. 20 w terminie do dnia 17. 10. 2014 r. godz. 10:00   
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, Sala konferencyjno I 
piętro dnia  17. 10. 2014 roku, godz. 10:15 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia.  
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i 
warunki płatności zawartych w ofertach.  
6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego.  
 
Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny : 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 
grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 
realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, pozwolenia, zaświadczenia, mapy 
do celów projektowych, koszty uzyskania opinii, itp. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja 
techniczna (projektowa) i wizja lokalna Wykonawcy, zaś przedmiar robót należy traktować 
orientacyjnie i poglądowo. Kosztorys ofertowy szczegółowy Wykonawca sporządza na zakres 
robót wynikaj ący z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, wizji lokalnej i informacji 
wynikaj ących z treści SIWZ z podziałem na; siec kanalizacyjna z przyłączami do granicy lub 
pierwszej studzienki oraz na odrębnie na przyłącza do budynków.   
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego  Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert : 
 
Cena   – znaczenie 100 % 
Oferty oceniane będą według wzoru: 
                        Cn 
             P =   -------- x 100 x100% = ilość punktów 
                        Cb 
gdzie:  
   P   -   ilość punktów dla badanej oferty 
  Cn  -  najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
  Cb  -  cena oferty rozpatrywanej, 
  100 -  wskaźnik stały 
  100%  -  kryterium oceny 
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez 
komisję przetargową. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona , która uzyska największą całkowitą ilość 
punktów.  
 
Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w  
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  



 12 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony  
w art. 94 ustawy.  
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania 
ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na  
warunkach określonych w złożonej ofercie.  
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia  
należytego wykonania umowy.  
 
Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy : 
 
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto podanej w ofercie.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 
ust. 1 ustawy.  
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.  
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego:  
 
Bank Spółdzielczy w Branicach  
Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002  
z podaniem tytułu:  
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości 
Boboluszki”  
 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 
zaliczona na poczet zabezpieczenia.  
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji.  
10. Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi/gwarancji za wady.  
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca  przedstawi nowy dokument przed oddaniem przedmiotu zamówienia 
Zamawiającemu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie 
zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).  
 
Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego : 
 
1. Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
według poniższych zasad:  
       a. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów 
uzasadniających zmianę.  
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       b. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz 
wprowadzenia do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian  wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
        c. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej 
wymienionych przypadkach: 
           1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,   
           2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,  
           3) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.  
       d. możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie, wznowienie usługi, 
ze względu na:    
           1) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje,  
           2) przedłużenie procedury przetargowej,    
           3) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 
           4) zmiany stanu prawnego,  

5) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza 
kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość 
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

6) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie zamówień / robót budowlanych zgodnie z technologią ich 
wykonywania np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim, 

7) konieczności wykonania zamówień / robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia 
podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi  
w związku z przedłużeniem tego terminu,  

8) nie uzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych, 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 

9) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia. 
       e. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli 
przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 

f. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 
1) wydłużenie terminu gwarancji w związku z zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji 

przez producenta ,  
2) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 

budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 
3) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany 

obowiązujących przepisów, 
4) rezygnacja z części robót budowlanych, m.in. w przypadkach klęsk żywiołowych, powodzi, 

innych kataklizmów,  
5) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług na skutek 

zdarzeń losowych, opóźnień w dostawie sprzętu, urządzeń, materiałów oraz innych 
okoliczności korzystnych dla stron 

6) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, 
zmian kadrowo – personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, 

7)  zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych.  
 
Rozdział 22. Inne informacje : 
 
Nie przewiduje się:  
1) zawarcia umowy ramowej,  
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia w trybie i na zasadach 
wskazanych art. 67 ust. 1 pkt 3) Prawa Zamówień Publicznych w przypadku odstąpienia przez 
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Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności 
wynikaj ących z opóźnienia ze strony Wykonawcy.   
 
Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.:  
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też 
postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  
 
Rozdział 24. Załączniki do SIWZ : 
 
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy,  
Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych robót,  
Załącznik Nr 5 Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,  
Załącznik Nr 6 Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień  
Załącznik Nr 7 Wzór umowy.  
Załącznik Nr 8 Projekt techniczny kanalizacji i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
Załącznik Nr 9 Przedmiar robót 
Załącznik Nr 10 Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej 


