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Pęczniew, dnia, 16.06.2016 r.



1. Zamawiający.
1.1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Pęczniew
1.2. Adres: ul. Główna 10/12
1.3. REGON: 730934393, NIP 8281359612
1.4. Internet: http://e-peczniew.pl e-mail: ug_peczniew@wp.pl  
1.5. Numer telefonu: (043) 6781519, fax: (043) 6781519

2.Informacje ogólne.
2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.
2164 ze  zmianami)  oraz  aktów wykonawczych  do tej  ustawy.  Postępowanie o
udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  prowadzone  zgodnie  z  procedurą
przewidzianą dla zamówień, których wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2.2 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 - 46
ww. ustawy).

2.3 Wykonawca  powinien  zapoznać  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia.

2.4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
2.5 Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane.

3. Przedmiot zamówienia.
    3.1 Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie otworu geologicznego  studni

w  ramach  zadania  pn:   „Modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  w
miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka”.

     3.2  Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia:
   Planuje  się  wykonanie   otworów  studziennych,  w  oparciu  o  dokonanie

rozpoznania geologicznego w miejscowościach:  Pęczniew, Lubola.
   Projekt  otworu  studziennego   nr  2  (  awaryjnego  )   zlokalizowanego  w

miejscowości  Pęczniew  ul.  Dąbrowska  na  terenie  stacji  wodociągowej,
przewiduje  wykonanie  otworu do głębokości  45,0 m z zaleceniem ujęcia
górnokredowej  warstwy  wodonośnej.  Do  wykonania  zadania
wykorzystana  zostanie  wiertnica  mechaniczno-udarowo-okrętna,  a
przebieg prac  na otworze wyglądać będzie następująco:

    -wiercenie  rozpocząć   w rurach  Ø 16”  i  prowadzić  do głębokości  5,0 m.
Rury te pozostawione zostaną w otworze,

     -dalsze wiercenie kontynuować w rurach Ø 14” i prowadzić do głębokości
19,0 m do 20,0 m, wykonać  „próg”  w piaskowcu i  rury obsadowe Ø 14”
wcisnąć  podnośnikami  do  głębokości  20m.Rury  te  stanowić  będą
kolumnę eksploatacyjną,

    -do końcowej głębokości otworu, tj. 45,0 m wiercenie prowadzić na „boso”
pozostawiając otwór bezrurowy ca Ø 300 mm,

  -następnie  wykonać   uszczelnienie  pomiędzy  rurami  Ø  16”  i  14”  od
głębokości  5,0 m do 3,0 m żwirem o granulacji  5-8 mm, a od głęb.3,0 m
do powierzchni terenu  kompaktonitem,

  -następnie  przystąpić  do  zabiegów  oczyszczająco-usprawniających   i
próbnego pompowania pomiarowego,

   -po  zakończeniu  wiercenia  do  otworu  opuścić  na  głębokość  17m  pt.
pompę   głębinową  umożliwiającą  uzyskanie  wydajności  min.90  m³/h.
Pomiary  wydajności  studni  prowadzić  przy  pomocy  skrzyni  przelewowej



lub wodomierza,
  -wykonać  pompowanie  oczyszczające  w  czasie  ca  24  godzin

rozpoczynając  od  wydajności  ca  20  m³/h  zwiększając  sukcesywnie  w
miarę oczyszczania  się wody, aż do uzyskania maksymalnej wydajności
zastosowanej  pompy.  Ostatnie  8  godzin  pompowanie  prowadzić
„ zrywami”. Pompowanie  wykonać aż do uzyskania  wody klarownej,

   po  zakończeniu  pompowania  oczyszczającego  przystąpić  do  pomiaru
powrotu  lustra  wody  w  czasie  min.24  godz.  W  tym  czasie  otwór
zdezynfekować,

   -pompowanie pomiarowe otworu wykonać na jednym stopniu dynamicznym
metodą  ruchu  nieustalonego  z  wydajnością  Q=90  m³/h   w  czasie  12
godzin. Pomiary zwierciadła  wody prowadzić w następujący sposób:

     a)pierwsze 10 minut pomiary wykonywać co 1 minutę,
     b)następnie wykonywać przez 10 minut pomiary co 2 minuty,
     c)następne pomiary do jednej godziny wykonywać co 10 minut,
     d)pozostałe pomiary wykonywać co godzinę
    -podczas  pompowania  prowadzić  obserwacje  zwierciadła  wody w studni

nr  1-studnię  na  okres  pompowania  pomiarowego  winno  się  wyłączyć  z
eksploatacji,

   -pod  koniec   pompowania   pobrać   próbę  wody   do   badań  fizyko-
chemicznych,

     -po  zakończeniu pompowania wykonać stabilizację  zwierciadła wody w
czasie 24 godzin,

     -pomiary lustra wody wykonać przy pomocy czujnika elektrycznego,
     -wodę  z  pompowania  należy  odprowadzić  do  kanalizacji  położonej   na

terenie Stacji  Wodociągowej  i  służącej  jedynie do odprowadzania wód z
płukania filtrów.

   Projekt   otworu  studziennego  nr  2   zlokalizowanego   na  terenie  stacji
wodociągowej  w  miejscowości  Lubola,  zakłada  wykonanie  otworu  o
głębokości  90,0  m   z  zaleceniem  ujęcia  górnokredowej  warstwy
wodonośnej, w oparciu o wykonane rozpoznanie geologiczne.

    Do wiercenia   użyta  zostanie  wiertnica  mechaniczna-obrotowa,  na  lewy
obieg płuczki,  a przebieg prac oraz konstrukcja  otworu wyglądać będzie
następująco:

  a)w  pierwszym  etapie  zabudować  w  otworze  konduktor  Ø  20”  na
głębokości 6,0 m,

   b)  od  głębokości  6,0  m  do  końcowej    głębokości  otworu  tj.  90,0  m
wiercenie wykonać świdrem gryzowym Ø 370 mm.

    c)po zakończeniu  wiercenia  do otworu  należy  opuścić  filtr  kolumnowy
PCV  Ø 280 mm o następujących wymiarach:

 rura podfiltrowa  2,0 m dł
 filtr szczelinowy 26 m dł
 rura nadfiltrowa 62,0 m dł

     -filtr posadowić na głębokości 90 m. Po zabudowaniu filtra w otworze 
    wykonać obsypkę żwirową do głębokości 56m, którą dobierze geolog    
     dozoru 
     -od głębokości 56 m do 54 m wykonać uszczelnienie kompaktonitem, a  
     od 54 m do powierzchni terenu zaczynem bentonitowym,
     -następnie wyciągnąć z otworu konduktor Ø 20”,
     -wykonać wstępne pompowanie oczyszczające  kompresorem w czasie  
     ca 8 godzin.                                                                                           
     -po zakończeniu wiercenia do otworu opuścić na głębokość ca56 m pt. 



     pompę głębinową umożliwiającą  uzyskanie wydajności min 55 m³/h,
     -wykonać  pompowanie  oczyszczające   w  czasie ca  24  godzin 
     rozpoczynając od wydajności ca 20 m³/h zwiększając sukcesywnie w   
     miarę oczyszczania się wody, aż do uzyskania maksymalnej wydajności 
    zastosowanej pompy. Ostatnie 8 godzin pompowanie prowadzić „zrywami”
    Pompowanie wykonać aż do uzyskania wody klarownej.
    -po zakończeniu pompowania oczyszczającego przystąpić do pomiaru 
    powrotu lustra wody w czasie min. 24 godz. W tym czasie otwór 
    zdezynfekować
   -pompowanie pomiarowe otworu wykonać na jednym stopniu dynamicznym
    metodą ruchu nieustalonego z wydajnością Q=55 m³/h w czasie 24 godzin
    Pomiary zwierciadła wody prowadzić w następujący sposób:       
     a)pierwsze 10 minut pomiary wykonywać co 1 minutę,
     b)następnie wykonywać przez 10 minut pomiary co 2 minuty,
     c)następne pomiary do jednej godziny wykonywać co 10 minut,
     d)pozostałe pomiary wykonywać co godzinę
    -podczas pompowania prowadzić obserwacje zwierciadła wody  w studni  
     nr 1- studnię  na okres przewiercania warstwy wodonośnej i pompowania 
     pomiarowego winno się wyłączyć z eksploatacji.
   -pod koniec pompowania pobrać próbę wody do badań fizyko-chemicznych
   -po zakończeniu pompowania wykonać stabilizację zwierciadła wody w  
    czasie  24 godzin
    -pomiary lustra wody wykonać przy pomocy czujnika  elektrycznego.
  W  czasie  wiercenia  próby  należy  pobrać  co  2  m  oraz  z  każdej

makroskopowo  wyróżniającej  się  warstwy.  Próby  należy  składować  do
skrzynek,  które  będą  przechowywane   w  magazynku  na  terenie
budowy,następnie  przez  Wykonawcę  w  jego  siedzibie.  Próby  gruntu
przechowywać  należy  do  czasu  zatwierdzenia  dokumentacji
hydrogeologicznej.  (  dotyczy otworów zlokalizowanych w Pęczniewie i  w
Luboli )

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  dokumentacja techniczna,      
    ( załączniki do SIWZ )
   3.3.Wykonawca  w oparciu o uzyskane wyniki opracowuje powykonawczą  
   dokumentacje hydrogeologiczną spełniającą wymogi Prawa geologicznego i 
   górniczego. Nadzór geologiczny, opracowanie dokumentacji powykonawczej lub  
    innej dokumentacji wymaganej w trakcie realizacji  robót geologicznych zapewnia  
    na swój koszt Wykonawca.
   3.4.Przed  złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej działek,
   na których realizowana będzie inwestycja oraz zapoznać się z dokumentacją 
   projektową. Dostrzeżone ewentualne błędy  lub uchybienia, które mogą mieć wpływ
   na prawidłowe wykonanie  przedmiotu zamówieni, potencjalny Wykonawca powinien
    zgłosić  na piśmie Zamawiającemu.
  3.5.W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia
    zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca  ma obowiązek pisemnego  
    powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie  w terminie do 3 dni roboczych od  dnia
    wystąpienia w/w  okoliczności. 
   3.6.Roboty  należy prowadzić zgodnie  z projektem robót geologicznych  
   zatwierdzonych  decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 22.01.2016r  
  znak RŚV.7430.58.2015.BC oraz decyzję  Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia
   22.01.2016r znak: RŚV.7430.57.2015.BC, wymogami niniejszej specyfikacji   oraz 
   obowiązującymi przepisami.
   3.7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń



własnych.  Do  wykonania  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć  materiałów
fabrycznie  nowych,  gwarantujących  odpowiednią  jakość,  o  parametrach
technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  atestów  i  certyfikatów  na  każde  żądanie
Zamawiającego lub inspektora nadzoru;

  3.8. Jeżeli  w  projekcie  zostało  wskazane  pochodzenie  (marka,  znak  towarowy,
producent,  dostawca)  materiałów  lub  dotyczące  materiałów  normy,  aprobaty,
specyfikacje  i  systemy,  których  mowa  w  art.  30  ust.  1-3  Pzp.,  Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem,
że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumencie;

   3.9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego,  jest  zobowiązany  udokumentować,  że  oferowane  przez  niego
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na jego żądanie.

   3.10.  KOD CPV 45.25.51.10-3 Roboty budowlane w zakresie studni
             KOD CPV 45.26.22.20-9 Wiercenie studni wodnych
     
4. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

4.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia
oraz   informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
4.2  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  porozumiewania  się  faksem,  poczta
elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
4.3   Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.                                            
4.4  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

    - Iwona Lipińska – inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i
    oświaty, pokój nr 15, tel. (043)6781519 wew. 31, e-mail: ug_peczniew@wp.pl
     4.5 Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 - 1400

5.Informacja o ofertach częściowych.
 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o zamówieniach uzupełniających.
6.1.Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie  z 
art.67 ust.1 pkt.6 Prawa zamówień  publicznych.

7. Informacja o ofercie wariantowej.
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Informacja o zawarciu umowy ramowej.
     8.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej.
     9.1 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

10. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych.
 10.1  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

        10.2  Rozliczenia będą dokonywane w PLN.

11. Dynamiczny system zakupów.  
11.1Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
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12. Udział podwykonawców.
12.1.Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom.
12.2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
12.3.W przypadku,  gdy Wykonawca zdecyduje się na realizację robót przy udziale
podwykonawcy/ców/ będzie on zobowiązany do wykazania w ofercie zakresu robót,
jakie realizować będzie (będą) podwykonawca/cy/.
12.4.W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez
podwykonawcę  Zamawiający  uzna,  że  całość  zamówienia  będzie  wykonana  przez
Wykonawcę osobiście.
12.5.Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu projektów umów
o podwykonawstwo i ich ewentualnych zmian.
12.6.Pozostałe postanowienia dotyczące zasad zawierania umów o podwykonawstwo,
określenie  trybu  ich  uzgodnień,  zasad  wypłaty  wynagrodzenia  oraz  bezpośredniej
wypłaty  wynagrodzenia  podwykonawcom,  zostały  szczegółowo  uregulowane   w
projekcie umowy.

13. Termin wykonania zamówienia.
13.1.Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia  do dnia  22.08.2016r

14. Termin związania ofertą.
14.1.Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
14.2.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. 
14.3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe  tylko
z  wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej
oferty,  obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1.Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  sporządzona  w  formie  pisemnej  w
języku  polskim,  napisana  na  maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  odręcznie,
czytelnie, techniką trwałą. Poszczególne strony oferty powinny być ponumerowane, na
trwale ze sobą spięte oraz podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o
ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
15.2.Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do
SIWZ bez modyfikacji jego formy przez Wykonawcę. Dotyczy to również załączników
do oferty, których formularze wykonał zamawiający.
15.3.Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami pkt 17 SIWZ.
15.4.Dokumenty  mogą  być  przedstawiane  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  ma
prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,



jeżeli  przedstawiona  kopia  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości,  co  do  jej
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
15.5.Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia
publicznego.
15.6.Wszystkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany  powinny  być
podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
15.7.Wykonawca  może  wprowadzać  zmiany  lub  wycofać  złożoną  ofertę  przed
upływem  terminu  składania  ofert.  Powiadomienie  musi  być  złożone  według  tych
samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
15.8.Ofertę  należy  umieścić  w  nieprzezroczystych,  zaklejonych  dwóch  kopertach.
Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru: „ Modernizacja stacji
uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka”  nie
otwierać przed godz. 1110 dnia   08.07.2016r” 
15.9.Koperta  wewnętrzna,  w  której  należy  umieścić  ofertę  poza  opisem  podanym
powyżej powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w
przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.
15.10.Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15.11.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
oraz innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.
15.12.Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty. Brak za-
strzeżenia rozumiany będzie jako przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. Zamawiają-
cy zaleca, aby dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębior-
stwa były złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „Tajemnica Przed-
siębiorstwa”.

16. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełniania tych warunków.
16.1.O  udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się  Wykonawca  spełniający  warunki
zawarte w art. 22 a w szczególności:

      16.2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
      czynność jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
      Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. 
      Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby  
      Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
      16.3.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania  zamówienia.
      Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 
      Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
      Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych 
      w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres 
      prowadzenia działalności jest  krótszy- to z tego okresu, wraz z podaniem ich rodzaju i 
      wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia 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.
      Warunek zostanie uznany  za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał we 
      wskazanym okresie , co najmniej:
      -dwa otwory o głębokości 70 m  każdy 



      Do wymienionych  w wykazie robót budowlanych zamawiający  żąda załączenia  
     dowodów  ( w rozumieniu § 1 ust 2 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
      lutego 2013r. w sprawie  rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od   
     Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. 2013r poz. 
     231 ) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została 
    wykonana  w sposób należyty oraz  wskazujących, czy  zostały  one wykonane  zgodnie
      z zasadami sztuki  budowlanej  i prawidłowo ukończone. 
      Dowodami dotyczącymi najważniejszych  robót wymienionych w Wykazie robót 
      budowlanych są:
      -poświadczenie albo
      -inne dokumenty – jeżeli  z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
       Wykonawca nie jest w stanie  uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
      W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,   
      niezależnie od charakteru  prawnego łączącego z nim stosunków, Wykonawca w takiej
      sytuacji  zobowiązany jest udowodnić  Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
      zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
      16.4.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
      Zamawiający  nie określa szczegółowego warunku.
      Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 
      Wykonawca  złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
    16.5.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
     Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby  
     Wykonawca  wykazał, że dysponuje co najmniej  jedną osobą, która będzie    
     uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymująca się doświadczeniem zawodowym
     odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. 
     Wykonawca  przedstawi co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika  Robót, 
    posiadającego  odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie Prawo geologiczne i 
    górnicze.
    16.6.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej         
    wykonanie zamówienia.
    Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą
    polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
    związanej z przedmiotem  zamówienia z sumą ubezpieczenia na kwotę min.   
    180.000,00 zł.,

16.7.Wykonawca  może  polegać  na  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych
innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi
stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić
Zamawiającemu, że  będzie   dysponował  tymi     zasobami  w trakcie  realizacji
zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do   dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonywania  zamówienia.  Treść  zobowiązania  do udostępniania   zasobów na
podstawie z art. 26 ust. 2b powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na
zakres  zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie, w
jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane oraz zawierać oświadczenie
podmiotu, który oddaje Wykonawcy swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych
zasobów, chyba że za  nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

16.8  Wykonawca  w  zakresie  przez  niego  wskazanym  jest  zobowiązany  wykazać
odpowiednio,  nie  później  niż  na dzień  składania ofert,  spełnianie  warunków,  o
których mowa w art.  22 ust.  1 Pzp, i  brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.



16.9.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę     

        dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy.

17. Informacja  o  oświadczeniach  lub  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz inne
dokumenty.
17.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu  (wypełnionym  formularzu  -  załącznik  nr  3  do  SIWZ),  należy
przedłożyć:

17.1.1 W  celu  wykazania  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej
działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek
należy złożyć:
17.1.1.1.Opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 180.000,00 zł.
17.1.1.2.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  Prawo  zamówień
publicznych  składa  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  o  treści
określonej  w  pkt  16.2  wraz  z  oświadczeniem  wymienionym  w  tym
samym pkt.
17.1.1.3.Jeżeli wymagane przez zamawiającego kwoty określone w opisie
sposobu oceny warunku dotyczącego sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej
będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut  obcych  ogłaszanego  przez
Narodowy  Bank  Polski  (Tabela  A  kursów  średnich  walut  obcych)
obowiązującego  w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu
w Biuletynie  Zamówień Publicznych,  a  w przypadku braku takiego dnia,
w  dniu  najbliższym  dniowi  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
17.1.1.4.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed
upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to z
tego  okresu,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty  i  miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty. ( Załącznik nr 7 do SIWZ )
17.1.1.5.  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć   w  wykonywaniu
zamówienia   w  szczególności   odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,
kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych   przez  nie
czynności,  oraz informacja o podstawie  do dysponowania tymi  osobami.
( Załącznik nr 8 do SIWZ )

17.2.W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
                zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1
                Zamawiający żąda następujących dokumentów:

17.2.1.Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  (na  formularzu
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 



17.2.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

17.2.3.Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego
potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub
zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu,  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert. 

17.2.4.Aktualnego  Zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego
potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności  lub  wstrzymania  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

17.2.5.Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zmianami),
złożyli  odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej  konkurencji  pomiędzy Wykonawcami  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

           W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust 2d ustawy Zamawiający wymaga,

           aby Wykonawca złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

           albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z treścią 

           (Załącznika nr 5 do SIWZ ).

17.3.Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
       które należy dołączyć do oferty:

17.3.1.Wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  zostanie  powierzone
podwykonawcy  (w  przypadku  wystąpienia  podwykonawcy  na  formularzu
stanowiącym załącznik nr 6  do SIWZ).
17.3.2.Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  upoważnień/pełnomocnictw  osób
składających  ofertę,  o  ile  nie  wynika  to  z  przedstawionych  dokumentów
rejestrowych.
17.3.3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

18. W  przypadku  ofert  składanych  wspólnie  przez  więcej  niż  jeden  podmiot,
dokumenty winny spełniać następujące dodatkowe wymagania.
18.1.dla spółek cywilnych:

18.1.1.wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ew.
przez pełnomocnika ( jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki – załączyć
jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników);
18.1.2.wszystkie  wskazane  w  pkt  17.2  dokumenty  dla  każdego  wspólnika
oddzielnie;
18.1.3.pełnomocnictwo  lub  umowa  spółki  cywilnej  z  której  wynika  udzielenie
pełnomocnictwa;



18.2.dla konsorcjów:
18.2.1.wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum;
18.2.2.pełnomocnictwo;
18.2.3.wszystkie  wskazane  w  pkt  17.2  dokumenty  dla  każdego  członka
konsorcjum oddzielnie;

19. Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 17.2.2 – 17.2.4
składają.

    19.1.Wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty
           potwierdzające że:
           19.1.1.nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy,
           19.1.2.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
       społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
       odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości   
       wykonania decyzji właściwego organu.
       Dokumenty, o których mowa w pkt 19.1 ppkt 19.1.1 powinny być wystawione nie 
       wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument wymieniony w   
       pkt 19.1 ppkt 19.1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  
       upływem terminu składania ofert.   
       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
       miejsce  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt 19.1 
       zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
       właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
        zawodowego lub gospodarczego  odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
        którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
      Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
       z  oryginałem przez wykonawcę.
      Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski
      poświadczonym przez polskie placówki konsularne.

20. Wadium.
20.1.Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty  wniesienia wadium w

wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące  zł 00/100) w formie zgodnej z art.
45 ust. 6 ustawy PZP tj. :
20.1.1.pieniądzu;
20.1.2.poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy
oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze
poręczeniem pieniężnym;
20.1.3.gwarancjach bankowych;
20.1.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
20.1.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami).

20.2.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na
jedną lub    kilka form, o których mowa w pkt  20.1. Zmiana formy wadium musi być
dokonana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  oferty  kwotą  wadium  i  bez
zmniejszenia kwoty i warunków wadium. 
20.3.Wykonawca,  którego  oferta,  nie  będzie  zabezpieczona  formą  wadium
wskazaną  
w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta
odrzucona.



20.4.W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej,  Wykonawca  wpłaci
wadium  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego: Bank  Spółdzielczy  w
Poddębicach/ Oddział w Pęczniewie nr 45 9263 0000 4012 3060 2004 0003.   Na
przelewie należy umieścić informację: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w
miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka”    
20.5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej  oferty lub unieważnieniu postępowania,  z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
Pzp. 
20.6.Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  Wykonawcy,  który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
20.7.Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza,  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.8.Jeżeli  wadium zostało wniesione w pieniądzu,  Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono
przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz
prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez
Wykonawcę.
20.9.Zamawiający ponownie zażąda wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
wadium zwrócono na podstawie pkt 18.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.
20.10.Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego
stronie  nie  złożył  dokumentów lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził  zgody na poprawienie omyłki,  o której mowa w art.  87 ust.  2 pkt 3, co
powodowałoby  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako
najkorzystniejszego. 
20.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:

20.11.1 odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na
warunkach określonych w ofercie,

20.11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
20.11.3 zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stanie  się

niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
20.12 W  treści  wadium  w  innej  formie  niż  pieniądz  muszą  być  wyszczególnione

okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą
zawierać sytuacje określone:
20.12.1 w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, 
20.12.2 w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 
Poza  tym  z  powyższego  dokumentu  powinno  wynikać  jednoznacznie
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie.

 20.13  Jeżeli  wadium zostanie wniesione w walucie w walucie obcej, kwota wadium
zostanie  przeliczona  na  PLN  wg  średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut
obcych  ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski  (Tabela  A kursów średnich
walut  obcych)  obowiązującego w dniu  wyznaczonym przez zamawiającego na
termin składania  ofert,  a  w przypadku  braku takiego dnia,  w dniu najbliższym
terminowi złożenia ofert.



21. Opis kryterium wyboru oferty oraz ich znaczenie.
21.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 21.1.1.Cena oferty – waga 90% (od 1 do 90 pkt).

Obliczana będzie ilość punktów według wzoru:
P1=(Cmin /COB) x 90 (maksymalna liczba punktów w kryterium)
Gdzie: 
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,

Cmin – cena brutto najtańszej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
COB – cena brutto badanej oferty,

        21.1.2.  Gwarancja– waga 10% (od 1do 10 pkt).
Kryterium oceniane będzie według wzoru:
P2=(GOB/Gmax) x 10 (maksymalna liczba punktów w kryterium)
Gdzie:
P2 - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,
Gmax – zaoferowany najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert nie
podlegających odrzuceniu, jednak  nie więcej niż 60 miesięcy 
GOB – zaoferowany okres gwarancji  w ofercie badanej.
Wykonawca  zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcznej  gwarancji 
jakości na przedmiot zamówienia. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje 
krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona. Okres gwarancji należy 
określić w miesiącach w liczbach całkowitych, w przypadku określenia 
okresu gwarancji   w wartości ułamkowej, Zamawiający  zaokrągli wartość  
ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku, gdy 
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, 
Zamawiający  w celu obliczenia punktów przyjmie okres 60 miesięcy.

21.1.3 Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i gwarancja stanowić będą 
ocenę danej oferty zgodnie z wzorem:
CLP=P1+P2

Gdzie:
CLP – całkowita ilość punktów przyznanych ofercie,
P1 – ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”,
P2 – ilość punktów przyznanych w kryterium „gwarancja”

21.2 Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  nieodrzucona,  która  uzyska
największą liczbę punktów ze wszystkich  kryteriów. 

21.3 Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
21.4 Jeżeli złożone oferty będą miały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie

wykonawców, którzy złożyli  te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

22. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
22.1.Cena  powinna  być  podana  cyfrowo  i  słownie  w  złotych  polskich
z wyodrębnionym podatkiem VAT, zgodnie z załączonym formularzem oferty.
22.2.Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową.
22.3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza sporządzi
kosztorys stanowiący załącznik do umowy.
22.4.Przedmiar  robót  stanowiący  załącznik  nr  10  do  SIWZ  jest  materiałem
pomocniczym do wyliczenia ceny.



22.5.Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza
się wariantowości cen.
22.6.Cena powinna być wyliczona w sposób wyczerpujący i uwzględniać wszystkie
niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.
22.7.Cena może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
22.8.Wykonawca  w  przedstawionej  ofercie  winien  zaoferować  cenę  kompletną,
jednoznaczną i ostateczną. 

23. Sposób  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia oraz wprowadzania zmian jej treści i zmian terminu składania ofert .
23.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
23.2.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni
przed upływem terminu składania  ofert  pod warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie
treści SIWZ      wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
23.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
23.4.Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania
wniosku o którym mowa wyżej.
23.5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przesłana zostanie jednocześnie wszystkim
Wykonawcom,  którym  doręczono  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz
udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
23.6.W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ.
23.7.Każda taka zmiana wprowadzona przez Zamawiającego staje się obowiązująca
i stanowi część SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
23.8.Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzić  będzie  do  zmiany  treści  ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
23.9.O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tą informację na
stronie internetowej Zamawiającego.

24. Miejsce i termin składania ofert.
24.1.Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie Zamawiającego, tj.  w  Urzędzie  Gminy  w
Pęczniewie  ul.  Główna  10/12,  99-235  Pęczniew,  w  sekretariacie  do  dnia
08.07.2016r do godz. 11:00.
24.2.Oferty  nadesłane  lub  dostarczone  po  wyznaczonym  terminie  składania  ofert
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

25. Miejsce i termin otwarcia ofert.  
25.1Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.

w Urzędzie Gminy w Pęczniewie      ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew - sala
konferencyjna  dnia  08.07.2016r  o godz. 11:10

25.2 Zamawiający  otworzy  oferty  w  obecności  przybyłych  Wykonawców  lub  osób
upoważnionych  do  reprezentowania  Wykonawcy.  Podczas  otwarcia  ofert
zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert,
terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  oraz  warunków  płatności
zawartych w ofercie.

25.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza



przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
25.4 W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek,

Zamawiający  przekaże  informacje,  które  zostały  ogłoszone  podczas  otwarcia
ofert.

25.5 Zamawiający  odrzuci  ofertę,  jeżeli  w  trakcie  jej  sprawdzania  stwierdzi,  że
wystąpiła  jedna  z  przyczyn  wymienionych  w  art.  89,  ust.  1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

26. Uzupełnienie oferty, poprawienie omyłek i wyjaśnienie treści złożonych ofert.
26.1.W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawców  do
uzupełnienia   
odpowiednich  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli
spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzupełniane  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
nie        później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
26.2.Zamawiający poprawia  w ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
26.3.Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.  Oferta  Wykonawcy,  który  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 
26.4.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i  budzi  wątpliwości  zamawiającego,  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub
wynikającymi z  odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwraca  się    o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,     dotyczących
elementów oferty     mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

26.4.1.oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań
technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10  października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
26.4.2.pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

26.2.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
26.3.Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy,  który nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosun-
ku do przedmiotu zamówienia. 

27. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
27.1.W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zamówienia  na
Wykonawcę  zostaną  nałożone  kary  umowne  w  wysokości  i  na  zasadach
uregulowanych w projekcie umowy.



28. Wzór umowy.
28.1.Wzór umowy przedstawiony został w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

29.Warunki zmian umowy.
29.1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

        29.1.1.Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości    
         zmiany  stawek.
       29.1.2.W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na 
       podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian.

30. Środki ochrony prawnej.
30.1 Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  dziale  VI  ww.
ustawy tj. art. 179-198.

31. Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
31.1.Po  wyborze  oferty  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą,  Zamawiający  poinformuje  go  o  miejscu  i  terminie  podpisania
umowy. 
31.2.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

31.2.1.wyborze  najkorzystniejszej  oferty  podając  nazwę,  siedzibę  i  adres
Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  oraz  uzasadnienie  jej  wyboru,  a  także
nazwy,  siedziby  i  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze
streszczeniem  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierającym  punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
31.2.2.Informację z ww. danymi Zamawiający zamieści na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
31.2.3.Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie
faktyczne i prawne.
31.2.4.Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
31.2.5.Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta.

31.3.Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
31.4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób art. 94. ust. 1 pkt 2.
31.5.Wybrany  Wykonawca  jest  zobowiązany  będzie  w  terminie  i  w  miejscu
wyznaczonym  przez  Zamawiającego  podpisać  umowę,  po  przedłożeniu
Zamawiającemu  wniesienia  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy w wysokości określonej zgodnie z art. 150  ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w sposób podany w pkt 21 niniejszej specyfikacji.
31.6.Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  złożone  w  formie  gwarancji,
poręczeń  winno  być  bezwarunkowo  płatne  na  pierwsze  żądanie  Zamawiającego.
Wzór ww. dokumentów winien być przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem



umowy w celu akceptacji zapisów.
31.7.Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego
badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

32. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
       32.1 Zamawiający będzie wymagał złożenia  zabezpieczenia należytego wykonania
       umowy   w jednej z niżej podanych form:
                  32.1.1 pieniądzu
               32.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
               oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie z kasy jest zawsze   
               poręczeniem pieniężnym
                32.1.3 gwarancjach bankowych
                32.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
                32.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmiot, o którym mowa  w art.6b ust 5
                pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
                Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr.109, poz.1158 z późn.zm.)
          32.2 Zamawiający nie dopuszcza wniesienia innej formy zabezpieczenia należytego 
                 wykonania umowy.
          32.3  W przypadku wniesienia zabezpieczenia  w formie pieniężnej, Wykonawca
        wpłaci  je  na rachunek  bankowy  Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach
         nr rachunku 45 9263 0000 4012 3060 2004 0003. Na przelewie należy umieścić  
         informacje: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej zadania pn:   
          „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i 
        Księżą Wólka”     .  

32.4  Z  dokumentu  stwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  w  formie  innej  niż
w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy  należytego wykonania
umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego   na  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn:   „Modernizacja  stacji  uzdatniania
wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i  Księżą Wólka” .  

32.5 Wysokość zabezpieczenia Zamawiający ustala w wysokości 10 % ceny całkowitej
– wynagrodzenia umownego brutto podanej w ofercie i  musi  zostać wniesione
najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed momentem złożenia podpisów przez
uprawnionych przedstawicieli stron na umowie).

32.6  Dokument  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  musi  obejmować
odpowiedzialność  Gwaranta  w  zakresie  100  %  zabezpieczenia  służącego
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
okresie od dnia zawarcia umowy i 30 % wysokości zabezpieczenia służącego do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

32.7 W  przypadku  gdy  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy w formie gwarancji lub poręczenia z treści dokumentu musi jednoznacznie
wynikać  zobowiązanie  do  zapłaty  kwoty  zabezpieczenia  nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,
że  zaistniały  okoliczności  zatrzymania  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, bez potwierdzania tych okoliczności. 

32.8 Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane  –
w wysokości  70 % zabezpieczenia. Pozostałe 30 % Zamawiający zwróci w ciągu
15 dni  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  (okres  rękojmi  został  określony w
karcie gwarancyjnej).



32.9 Za  zgodą  zamawiającego  wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt  21.1.  Zmiana
formy  zabezpieczenia  musi  być  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego  wysokości.

32.10 Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia
zostanie  przeliczona  na  PLN  wg  średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich wa-
lut  obcych)  obowiązującego  w  dniu,  w  którym  został  wystawiony  dokument
stwierdzający  wniesienie  zabezpieczenia  w  formie  innej  niż  w  pieniądzu,  a  w
przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym temu dniowi.

33.Unieważnienie postępowania:
33.1  unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
33.2  O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

34.Postanowienia końcowe:
34.1 W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie

przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wraz  z  aktami  wykonawczymi
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

35.Wykaz załączników:
35.1 Załącznik nr 1 -Formularz oferty.

           35.2  Załącznik nr 2 -Wzór umowy.
35.3 Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
opisanych w art. 22 ust. 1 PZP.

           35.4 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunku nie wykluczenia z udziału
     w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP.

           35.5  Załącznik nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
35.6 Załącznik  nr  6  -  Wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  zostanie
powierzone podwykonawcy.
35.7 Załącznik  nr 7-Wykaz robót budowlanych  
35.8 Załącznik  nr  8  -  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć   w  wykonywaniu
zamówienia
35.9.Dokumentacja projektowa ( 2 szt )
35.10 Decyzje  w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych ( 2 szt )



Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Pęczniew
 ul. Główna 10/12

99-235 Pęczniew 

Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać zamówienie: Odpowiadając na ogłoszenie  z dnia  …......................... r.
o przetargu nieograniczonym   o wartości  szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot
określonych  w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 Pzp na zadania pn: „ Modernizacja
stacji  uzdatniania  wody  w  miejscowościach:  Pęczniew,  Lubola  i  Księża  Wólka”  ,  zgodnie  z
wymogami  opisu  przedmiotu  zamówienia,  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  i
dokumentacją techniczną za cenę:

CENA OFERTOWA
WARTOŚĆ NETTO

VAT

WARTOŚĆ BRUTTO

1.Oświadczamy, że w cenie oferty   zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
2.Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia  
……………………………………………
3.Udzielamy   na wykonany przedmiot zamówienia   gwarancji  
……………………………………………
4.Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń.
5.Oświadczamy, że  załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
przedstawionych w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



6.Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury 
przetargowej, stanowiące integralną część  SIWZ, wyszczególnione w pismach 
……………………………………………………………………………………………                    
( podać datę i sygnaturę pism )
7.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem robót  wymienionych           
w punkcie 7.1                                                                                                                                         
7.1 Następujące roboty zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom:                             
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
8.Oferta wraz z załącznikami   zawiera …………………. stron.
9.Oświadczamy, że oferta   zawiera/ nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                              
9.1 Niniejszy informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
…………………………………. Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą  być ogólnie udostępnione.
10. Oświadczamy na podstawie art.44, że spełniamy  wymagane warunki udziału                              
w postępowaniu.
11. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest/są 
………………………………………………………………………………………………….telefon
………………………………   fax ………………………….. e-mail ……………………………..
12. Do niniejszej oferty załączamy:                                                                                                       
1.…………………………………………………………………..    
2……………………………………………………………………                                                      
3.………………………………………………………………......    
4…………………………………………………………………... 
5……………………………………………………………………     
6…………………………………………………………………… 
7……………………………………………………………………     
8…………………………………………………………………… 
9……………………………………………………………………    
10…………………………………………………………………. 
11………………………………………………………………….    
12…………………………………………………………………. 
13………………………………………………………………….    
14…………………………………………………………………. 
15………………………………………………………………….    
16………………………………………………………………….

……………………..                                    ……………………………………………………...
( Miejscowość, data)                                                                       ( Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

                                                                                                                                                  



Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr  ….........................

W dniu  …...............................  roku  pomiędzy  Gminą  Pęczniew,  z  siedzibą:  ul.  Główna  10/12,
99-235 Pęczniew, NIP 8281359612, REGON 730934393, tel.  (43) 6781519, faks: (43)6781519,
zwaną w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Marcina Janiaka – Wójta Gminy Pęczniew,
a firmą  …...................................................................................................................................zwaną
w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…......................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 
1.Wykonawca  przyjmuje  do  wykonanie  zadanie  pn.  „ Modernizacja  stacji  uzdatniania  wody
w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka” zgodnie z projektami robót geologicznych
i SIWZ stanowiącymi załącznik do umowy.
2.Wykonawcy  znane  są  warunki  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  szczególności  zapoznał  się
z dokumentacją i lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami  i oczekiwaniami Zamawiającego co
do standardu oraz jakości wykonania oraz dokonał szczegółowego przeglądu miejsca robót. 
3.Wykonawca zobowiązuje się  do kompleksowego  wykonania  robót zgodnie z treścią niniejszej
umowy, zasadami  wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem geologicznym i innymi obowiązującymi
przepisami , w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony
środowiska, w terminie  określonym niniejszą umową. 
4.Wykonawca   w  oparciu  o  uzyskane  wyniki  opracowuje  powykonawczą  dokumentację
hydrogeologiczną  spełniającą  wymogi  Prawa  geologicznego  i  górniczego.  Nadzór  geologiczny,
opracowanie dokumentacji wymaganej w trakcie realizacji robót geologicznych zapewnia na swój
koszt Wykonawca.
4.Wykonawca oświadcza, że posiada  wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy  oraz  że  pracownicy  zatrudnienie  do  wykonania  przedmiotu  umowy  również  mają
odpowiednie kwalifikacje.

§ 2
1.Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia ….......................................
2.Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez 
Zamawiającego po protokolarnym przejęciu terenu budowy.

§ 3
1. Wykonawca  może zlecić wykonanie części robót  Podwykonawcom  w rozumieniu ustawy Pzp,
posiadającym  odpowiednie  uprawnienia   i  kwalifikacje   oraz   dysponującymi  osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych
robót.
2.Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  działania,  zaniechania,  uchybienia  i  zaniedbania
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu
i  zakresie  jak  za  działania,  zaniechania,  uchybienia  i  zaniedbania  własne  oraz   swoich
pracowników.
3.Wykonawca czy Podwykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia  Zamawiającemu  projektu
umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć,  a której przedmiotem są roboty budowlane,
na 14 dni przed planowanym przystąpieniem  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
wykonania robót, przy czym  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć



zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem  umowy.
4.Jeżeli Zamawiający  w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę  projektu
umowy z Podwykonawcą, o której mowa w pkt.3, nie zgłosi do niej  pisemnych zastrzeżeń, uważa
się, że zaakceptował projekt umowy.
5.Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą, o której mowa
w pkt.3, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi spełniać następujące
wymagania:
1)określać termin zapłaty  wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie
może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2)określić  zakres  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  powierzonych  Podwykonawcy  lub
dalszemu  Podwykonawcy  do  wykonania  ,  który  stanowić  będzie  odpowiednią  część   zakresu
objętego niniejszą umową lub służyć będzie  realizacji  robót budowlanych stanowiących przedmiot
umowy;
3)określać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, która powinna
być adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, usług lub robót budowlanych,
4)zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do;
a)pisemnego  informowania  Zamawiającego  o  każdej   zaległej  płatności  Wykonawcy  wobec
Podwykonawcy w terminie  7 dni, licząc od dnia powstania zaległości,
b)udzielania  na  żądanie  Zamawiającego  pisemnych  wyjaśnień  dotyczących  prawidłowości
wypłacania  przez  Wykonawcę  wynagrodzeń  oraz  przedkładania  w  tym  zakresie  odpowiednich
dokumentów,  w  tym  również  dokumentów  kierowanych   do  Wykonawcy  związanych
z nieterminowym regulowaniem  wynagrodzenia,
c)zachowania trybu i warunków zawierania umów o podwykonawstwo określonych w niniejszej
umowie przy zawieraniu umów  z dalszymi Podwykonawcami;
5)określać termin realizacji  przedmiotu umowy  z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,
który nie może przekraczać realizacji określonych  dla Wykonawcy,
6)zakres  i  okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  za  wady   wykonanych  robót    nie  będzie
krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu  gwarancji jakości i rękojmi za
wady, określonego w niniejszej umowie;
7)nie może zawierać  postanowień  uzależniających uzyskanie  przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę   płatności  od  Wykonawcy  od  zapłaty  przez  Zamawiającego  Wykonawcy
wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę;
8)nie  może  zawierać  postanowień  uzależniających  zwrot  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia od zwrotu  zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
6.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  obowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu   poświadczonej  za  zgodność   z  oryginałem  kopii  zawartej   umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
wraz  z  dokumentem  potwierdzającym  status  prawny   Podwykonawcy  z  którego  wynikają
uprawnienia osób podpisujących umowę o podwykonawstwo.
7.Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia  złożenia   umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane,  nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,  że zaakceptował
umowę.
8.Wykonawca  jest  zobowiązany   do  każdorazowego   przedkładania  Zamawiającemu   w  celu
weryfikacji,  w terminie  7 dni  od dnia zawarcia  umowy o podwykonawstwo,  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem  kopii tej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Powyższe
wyłączenie  nie dotyczy umów  o wartości   przekraczającej   50000 zł  brutto,  które podlegają



przedłożeniu  Zamawiającemu   oraz  umów,  których   przedmiot  został  wskazany w SIWZ jako
niepodlegający obowiązkowi przedłożenia.
9.Wymogi,  o  których  mowa  w  pkt  3-8,  stosuje  się  odpowiednio  do  zmiany  umowy
o podwykonawstwo.
10.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  na  rzecz   Zamawiającego   kar  umownych
w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
1)z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy-0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie
za każdy  rozpoczęty dzień  opóźnienia  w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,
2)z  tytułu  nieprzedłożenia  do   zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany-5% całkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie,
3)z  tytułu  nieprzedłożenia   poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie,
4)z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  po zgłoszeniu
przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu – 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w niniejszej umowie.

§ 4  
1. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich  należytego
zabezpieczenia  przez  uszkodzeniem   lub  utratą.  Niedopuszczalne   jest   wbudowywanie   oraz
magazynowanie przez  Wykonawcę i Podwykonawcą  materiałów i urządzeń, co do których mogą
zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie.
2.Użyte  materiały i urządzenia  winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym,  posiadać
odpowiednie   dopuszczenia   do  stosowania  w  budownictwie   i  zapewnić   pełną  sprawność
eksploatacyjną.
3.Wykonawca  zobowiązany  będzie  dostarczyć  deklaracje  zgodności   na  użyte  materiały
z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadów (jeżeli
takie powstaną).
4Wszystkie materiały i urządzenia oraz stosowane technologie robót, inne niż  w dokumentacji
technicznej,  wymagają  akceptacji  Zamawiającego.  Zamawiający  i  jego  upoważnieni
przedstawiciele  mogą żądać  od Wykonawcy, w każdej fazie  robót, udzielenia szczegółowych
informacji technicznych o stosowanych materiałach i technologiach.
6.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  na  10  dni  przed  terminem  wejścia  na  grunt
o  przystąpieniu  do  prac,  celem  powiadomienia  mieszkańców  posesji  o  możliwej  przerwie
w dostawie wody,  podając  dokładny termin i  czas   zamknięcia  sieci  wodociągowej  na czas
prowadzenia robót.

§ 5
1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie  realizacji  przedmiotu umowy należy również;
1)organizacja i zagospodarowanie  miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem,
2)zabezpieczenie miejsc, w których prowadzone będą prace, przed dostępem osób trzecich, 
3)usuwanie  na  bieżąco  na  własny  koszt  zbędnych  materiałów,  odpadów,  śmieci,  zgodnie
z  obowiązującymi   przepisami  prawa,  utrzymanie  w  czystości  miejsca  robót,  w  tym  ciągów
komunikacyjnych, składowanie odpadów w wyznaczonych do tego celu miejscach,
4)uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,
5)ograniczenie do minimum uciążliwości wynikających z prowadzonych robót,
6)przestrzeganie przepisów BHP i ppoż  w miejscu realizacji robót, 
7)Wykonawca winien posiadać zatwierdzony program gospodarki odpadami lub pozwolenie  na
wytwarzanie odpadów.



2.Prace    dotyczące  realizacji  przedmiotu  umowy   wykonywane  będą  przez  pracowników
Wykonawcy zdolnych  do ich  wykonania   zgodnie z  przepisami  BHP, a  obowiązki  wynikające
z art.207 i 304 Kodeksu pracy ciążą na Wykonawcy.
3.Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac  na terenie budowy
ponosi Wykonawca.
4.  Wykonawca zobowiązuje się  do dołożenia  należytej  staranności  przy wykonywaniu  umowy,
rozumianej jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem umowy,
obejmująca również znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających.
5.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  całokształt  wykonanych  prac,  w  tym   za  przebieg  oraz
terminową realizację zobowiązań  wynikających  z niniejszej umowy.
6.Wykonawca  po  zakończeniu  robót,  przywróci  do  stanu  pierwotnego  urządzenia  terenu  z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych wykonanymi robotami geologicznymi.

§ 6
1.Nadzór nad prowadzeniem prac geologicznych i udokumentowaniem zasobów pełnił będzie  
…...........................................................................

§ 7
1.Kierownikiem  robót  ustanowionym  przez  Wykonawcę  jest  …........................................  nr
uprawnień ….........................................
2.Zmiana Kierownika robót  wymaga uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej
umowy.

§ 8
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie   ryczałtowe                     
w wysokości  brutto  …............................................ zł                                                                     
(słownie:  ….........................................................................................................)                                 
2.Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru robót po 
wykonaniu całego zamówienia, oraz załączone do niego, podpisane przez Podwykonawców 
oświadczenia  potwierdzające uregulowanie należności Podwykonawcom.
3.Warunkiem  zapłaty  wynagrodzenia   jest  przedstawienie  przez  Wykonawcę  wraz   z  fakturą
potwierdzenia   dokonania  zapłaty  wymaganego  na  rzecz  Podwykonawców   lub  dalszych
Podwykonawców,  z  którymi  zostały  zawarte  umowy  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  w
postaci: kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów, oświadczeń o wywiązaniu się
przez  Wykonawcę   z  wymagalnych  płatności  wobec  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców. 
4.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  nie  może  być
dłuższy niż 14 dni.
5.W  przypadku  nieprzedstawienia   przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców  Zamawiający  wstrzyma
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
6.Należność płatna będzie przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania faktury, przy czym  za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
7.W przypadku  niezapłacenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należnego  im wynagrodzenia w terminie,  o którym mowa  w pkt.4 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o  zapłatę tego wynagrodzenia.
8.Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty   na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  należności  wynikających   z  zaakceptowanej   umowy  o  podwykonawstwo,
przedłożonej Zamawiającemu w trybie określonym   w § 3 niniejszej umowy, wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy  o podwykonawstwo, bez
należnych odsetek z tytułu opóźnienia.



9.W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty,  o  której  mowa  w  pkt.8.  kwota  ta  zostanie
potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10.Bezpośrednia zapłata, o której mowa  w 8, nie nastąpi jeżeli Wykonawca  wykaże niezasadność
takiej  zapłaty   w  terminie  7  dni  od  dnia  wezwania   go  przez  Zamawiającego   do  zgłoszenia
pisemnych uwag.
11.W przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości  należnego wynagrodzenia
Zamawiający  złoży  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną   na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę.
W takim przypadku zamawiający z kwoty  złożonej do depozytu sądowego potrąci koszty złożenia
tej kwoty do depozytu.
12.Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem postanowień pkt.9 i pkt.11, nastąpi w terminie 21 dni od
dnia  zgłoszenia  uwag  lub  upływu  terminu  na  zgłoszenie  uwag  przez  Wykonawcę  zgodnie
z wezwaniem Zamawiającego.

§ 9
1.Wykonawca  przed podpisaniem umowy wniósł  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy
w  wysokości  5%  ceny  brutto  przedmiotu  zamówienia  w  kwocie  …....................................
( słownie: …....................................................................... ).
2.Zwrot zabezpieczenia odpowiadający  70% wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30
dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należyte  wykonanie
przedmiotu umowy, pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie  okresu rękojmi
za wady. 

                                                                          § 10
1.Podstawą odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu  przedmiotu niniejszej umowy.
2.Wykonawca  pisemnie  zgłosi  zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego,  przekazując
jednocześnie dokumentację powykonawczą.
3.Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.
4.Z czynności odbioru strony spiszą protokół odbioru końcowego , w którym zawarte będą wszelkie
ustalenia,  informacje  o  ewentualnych  wadach  przedmioty  umowy   oraz  podpisy  uczestników
odbioru. 
5.Wykonawca  usunie  ewentualne  wady  w terminie  do 3 dni  od daty podpisania  protokołu  ze
zgłoszonymi wadami i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru.
6.Jeśli  wady uniemożliwiają  normalne użytkowanie przedmiotu umowy,  fakt ten zapisuje się w
protokole, a Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy i ma prawo wyznaczyć dodatkowy
termin na jego wykonanie.
7.Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust.6 Zamawiający może odstąpić
od umowy w części lub w całości, naliczając  jednocześnie kary umowne.

                                                                         § 10 
1.Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu umowy na okres  3  lat, licząc od dnia odbioru
końcowego robót.  
2.Warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej
umowy.

§ 11
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kary umownej:
1)za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,



2)za zwłokę  w usunięciu zgłoszonych wad w wysokości 1% brutto za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
3)za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek  okoliczności  leżących  po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
2.Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto w przypadku
braku zgłoszenia podwykonawstwa jeżeli stwierdzono  w realizacji przedmiotu zamówienia udział
niezgłoszonego podwykonawcy.
3.Wykonawca zapłaci także karę umowną  w wysokości 1% wysokości wynagrodzenia  za każdy za
każdy dzień zwłoki z tytułu: 
1)braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
2)nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
3)nieprzedłożenia  poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
4)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
4.Jeżeli  wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody,  Zamawiający
ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kar umownych  z należnego wynagrodzenia.

§ 12
1.Zmiany  i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub
informacje  odnoszące  się   lub  wynikające  z  wykonania   przedmiotu  umowy,  wymagają  formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony będą dążyły  do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów  powstałych  w związku z
realizacja niniejszej umowy, a w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie
poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  odpowiednie przepisy prawa
polskiego ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postępowania administracyjnego.
4.  Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

              ….................................................                               ….....................................................
                   ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA

   



Załącznik  do umowy 

KARTA  GWARANCYJNA

do umowy ….........................  z dnia …............................. zawarta z Gminą Pęczniew na wykonanie
zadania  pn:   „ Modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  w  miejscowościach:  Pęczniew,  Lubola
i Księża Wólka””

WARUNKI  GWARANCJI  I RĘKOJMI

1.Gwarant udziela gwarancji na okres.......  miesięcy  licząc od dnia odbioru końcowego robót ( bez
wad ).
2.Przedmiotem  gwarancji    jest   obiekt  budowlany  będący  przedmiotem  umowy,  której
załącznikiem jest niniejsza gwarancja.
3.Gwarancją  objęte  są  wszelkie  wady  ukryte  wynikające  zarówno  ze  sposobu  wykonania  jak
i z jakości użytego sprzętu  oraz użytych materiałów i surowców.
4. Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia  obiektu powstałe w okresie gwarancji wynikające
zarówno  ze  sposobu  wykonania  jak  i  z  jakości  użytego  sprzętu   oraz  użytych  materiałów
i surowców.
5.Reklamacje  zgłaszane  przez  Zamawiającego,  Gwarant  zobowiązany jest   załatwić  z  należytą
starannością  ,  rozumianą  jako  staranność  profesjonalisty  w  działalności  objętej  przedmiotem
zamówienia, w terminie:
-natychmiast   po  zgłoszeniu  roszczenia-jeżeli  wada uniemożliwia   zgodnie  z   obowiązującymi
przepisami użytkowanie obiektu
-uzgodnionym  w protokóle spisanym przy udziale obu stron – w pozostałych przypadkach.
6.Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.
7.W przypadku usunięcia prze Wykonawcę istotnej wady  lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych
lub usunięcia wad.
8.W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas , w ciągu którego wskutek
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
9.Nie podlegają gwarancji  jakości wady powstałe wskutek:
-siły  wyższej, pod pojęciem której należy rozumieć: stan wojenny, stan klęski żywiołowej, strajk
generalny,
-normalnego zużycia  obiektu lub jego części,
-szkód wynikłych  z  winy użytkownika,  a  w szczególności  konserwacji  i  użytkowania  budowli
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania lub  celowych działań osób trzecich.
10.Udzielona przez Wykonawcę gwarancja  obejmuje również  zakresy zamówienia  wykonane
przez  Podwykonawców  lub  dalszy  Podwykonawców.  Za  spełnienie  ewentualnych  roszczeń
Zamawiającego   związanych  z  udzieloną  gwarancją  odpowiada  Wykonawca   solidarnie  z
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.
11.Wykonawca,  niezależnie  od  udzielonej  gwarancji  jakości,  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu
rękojmi  za  wady  obiektu,  który  zostaje  określony  na  6  miesięcy  ponad  okres  wyznaczonej
gwarancji.

Pęczniew …................                                                       ….......................................................
                                                                                                   ( Podpis i pieczęć Gwaranta )



                                                                                                                      Załącznik nr 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust.1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zmianami)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„  Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka”.

Ja niżej podpisany ------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Działając w imieniu i na rzecz:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy; w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujące wspólnie podać

pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie)

oświadczam że jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z

wymaganiami ustawowymi i spełniam/spełniamy  następujące warunki dotyczące:

1.Posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania.

2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

3.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Świadom/świadomi  odpowiedzialności  karnej   z  art.233  KK prawdziwość  powyższych  danych

potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

                  pieczęć wykonawcy                                           podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

                                                       



Załącznik nr 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„  Modernizacja  stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka”.

Ja niżej podpisany ------------------------------------------------------------------------------------------

Działając w imieniu i na rzecz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy; w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujące wspólnie podać
pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie)

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 gdyż:
1) nie  wyrządziliśmy szkody, poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie,

nie zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej,  a szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary
umownej  wynosiły  nie  mniej  niż  5%  wartości  realizowanego  zamówienia  i  nie  została
stwierdzona  orzeczeniem sądu,  które  uprawomocniło  się w okresie  3 lat  przed  wszczęciem
postępowania;

1a) nie została z nami rozwiązana bądź wypowiedziana umowa w sprawie zamówienia publicznego
    albo odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które ponosimy 
   odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 
   nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
   zamówienia wynosiła co najmniej 5 % wartości umowy.
2)w stosunku  do nas nie  otwarto likwidacji i nie ogłoszono  upadłości, zgodnie z brzmieniem

art24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) nie   zalegamy  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub

zdrowotne, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
4)  nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub



przestępstwo udziału  w zorganizowanej  grupie  albo związku mających  na celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) nie  jesteśmy  spółką  partnerską,  której  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano
za przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także  za  przestępstwo  skarbowe  lub przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) nie  jesteśmy  spółką  komandytową  oraz  spółką  komandytowo-akcyjną,  której
komplementariusza  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub
przestępstwa skarbowego;

8) nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) nie  jesteśmy  podmiotem  zbiorowym,  wobec  którego  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;

10) nie jesteśmy wykonawcami będącymi  osobami fizycznymi,  które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  poz.  769)  –  przez  okres  1  roku  od  dnia
uprawomocnienia się wyroku;

11) nie jesteśmy wykonawcami będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.

Przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 
którzy:
1) wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego

postępowania,  z wyłączeniem czynności  wykonywanych podczas dialogu technicznego,  o
którym mowa w art.  31a ust.  1,  lub posługiwali  się w celu sporządzenia  oferty osobami
uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych czynności,  chyba  że  udział  tych  wykonawców  w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 



2) nie  wnieśli  wadium do upływu terminu  składania  ofert,  na  przedłużony okres  związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie
okresu związania ofertą.

3) złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik
postępowania. 

4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5) należąc do tej  samej  grupy kapitałowe,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne
oferty  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  tym  samym  postępowaniu,  chyba  że
wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachowania  uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data --------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)



Załącznik nr 5 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „ Modernizacja stacji uzdatniania
wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka”.
Zgodnie z art. 26 ust 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami). 

1. Składam listę podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku _ Ustawa o ochronie  konkurencji  i
konsumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 ze zmianami).

Lp. Nazwa podmiotu  Adres podmiotu

1

2

3

………………………………….                        ………………………………………………
                  (miejscowość, data)                                      (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)

2. Informuję, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

………………………………….                        ………………………………………………
      (miejscowość, data)                                                (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)

*Należy wypełnić pkt 1 lub 2 



Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE ZOSTANIE
POWIERZONE PODWYKONAWCOM

Zamawiający: Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew 
Wykonawca:
Nazwa i adres 
Wykonawcy:

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
W  związku  z  wykonywaniem  zamówienia  pn. „ Modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  w
miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka” wykonanie wymienionych niżej jego części,
powierzone zostaną do zrealizowania podwykonawcy:

Lp. Części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy

………………………………..       ………………………………………………
     Miejscowość, data                                                                      podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ  ROBÓT  BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE
OSTATNICH  PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA

OFERT,  A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST
KRÓTSZY TO Z TEGO OKRESU,  WRAZ Z PODANIEM ICH
RODZAJU I  WARTOŚCI,  DATY I MIEJSCA WYKONANIA

Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i  doświadczenia za spełniony,  jeżeli
Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie   ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  to  z  tego
okresu,  w  sposób   należyty  oraz   zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
prawidłowo  ukończył  co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną   polegającą  na
przebudowie  nawierzchni  drogi  o  wartości  brutto  min.  500000,00  zł  każda
( w przypadku wspólnego ubiegania się  o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch  lub  więcej  Wykonawców  ocena  w/w  warunku  dotyczyć  będzie  wszystkich
wykonawców łącznie ).

L.p. Rodzaj robót budowlanych Wartość robót Data wykonania Miejsce wykonania Informacja  o  podstawie
dysponowani
doświadczeniem

1.

2.

Przez  opis  przedmiotu  zamówienia  z  podaniem  rodzaju  wykonanych  robót
budowlanych,  Zamawiający  rozumie określenie,  czego dotyczyło  dane zamówienie
(  opisane  w  sposób  umożliwiający  jednoznaczne  stwierdzenie,  czy   dana  robota
budowlana   potwierdza  spełnienie  przez  Wykonawcę  opisanego,  przez
Zamawiającego,  warunku udziału w postępowaniu ).

Prawdziwość  powyższych   danych   potwierdzam/y  własnoręcznym   podpisem
świadom/i odpowiedzialności  karnej z art.  297 kk oraz 305 kk.

………………………………..       ………………………………………………
     Miejscowość, data                                                                                  podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy



                                                                                                                        Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ  OSÓB, KTÓRE BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz   osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych    za  kierowanie   robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na temat  ich
kwalifikacji  zawodowych,  niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Imię 

i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Wykształcenie Doświadczenie Uprawnienia
drogowe
i przynależność
do Izby

Zakres
czynności

Informacja  o
podstawie   do
dysponowania
osobą

Wykonawca może polegać  na osobach zdolnych do wykonania  zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia.  Z  treści  powyższego  oświadczenia
( zobowiązania podmiotu trzeciego ) lub innego dokumentu, musi jasno wynikać kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,   w jaki  sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem , jaki jest
zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał  udział przy wykonywaniu  zamówienia. Przedmiotowe pisemne zobowiązanie
należy   dołączyć  do  oferty  w oryginale.  Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  w/w zasobów,  odpowiada solidarnie
z wykonawca za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

Prawdziwość  powyższego  oświadczenia  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadomy/a
odpowiedzialności  karnej  w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

………………………………..       ………………………………………………
     Miejscowość, data                                                                                  podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy


