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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 

ul. Lędzińska 47 
43-143 Lędziny 
Polska  
Tel:. +48 32 216 61 23 
Fax: +48 32 326 70 56 
www.pgk-partner.pl 
e-mail: biuro@pgk-partner.pl  
 
 

2. Definicja Wykonawcy 
Na potrzeby niniejszej SIWZ, za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  
 

3. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej 
dalej  u.p.z.p., o  wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej  
dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” (Kontrakt W3.1;W3.2.), obejmująca swym 
zakresem: 
 

4.1. Budowę sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II w Lędzinach - sieć wodociągową 
rozdzielczą, doprowadzającą wodę do budynków przy ul. Pokoju 6-30. Planuje się podłączenie 
budynków 9-14 do istniejącego rurociągu PE DZ 160 mm przebiegającego wzdłuż budynku 6a. 
Natomiast klatki 16-30 podłączone będą do planowanego rurociągu przesyłowego na wzgórze 
Strzyżówka. Projekt przewiduje również zmianę kierunku zasilania budynków 14, 12 ze strony 
zachodniej na wschodnią.  
Łączna długość sieci to 345m w tym 155,3 m przypada na 13 szt. przyłączy.  
Planuje się zabudowę 2 szt. hydrantów naziemnych. Projektowany materiał to PE100 SDR 17.  
Wykonanie wodociągu - metodą wykopów wąsko-przestrzennych oraz przewiertów sterowanych.  
 
 

4.2. Przebudowę instalacji wody pitnej – osiedle CII - ramach przedmiotu zamówienia 
zaplanowano do wykonania przebudowę przyłączy wodociągowych (decyzja nr 194/Lę/2013) oraz 
zasilanie w wodę pitną budynków 12 i 14  doprowadzone od strony wschodniej tychże budynków. 
Zakłada się demontaż istniejących zestawów wodomierzowych i ponowny montaż w miejscach 
docelowych (pomieszczenia zostały wskazane przez zarządcę nieruchomości). Dodatkowo za 
zestawami wodomierzowymi zabudowane zostaną zawory antyskażeniowe typu BA. Materiał  
i średnice rurociągów pomiędzy wodomierzami a punktami włączenia do instalacji wewnętrznej 
pozostaną niezmienione w stosunku do stanu istniejącego, tj. odpowiednio tworzywo sztuczne PP-R 
PN 16 oraz DZ 40 mm. 
 

Wodociąg wykonać z rur ciśnieniowych PP-R do wody pitnej PN 16 . Połączenia wykonywać poprzez 
zgrzewanie mufowe. Przejścia przez ściany budynków wykonać jako przejścia szczelne typu PT. 
Prowadzić natynkowo oraz pod sufitem. 
 
4.3. Sieć wodociągową dla osiedla Rachowy -  projektowana sieć zasilana będzie w wodę  
z końcówki rurociągu będącego własnością Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Ziemowit.  
 

Włączenie do tej sieci będzie realizowane poprzez studnię zaworową przy bramie „Kamiennej” 
zakładu KWK Ziemowit przy ul. Oficerskiej. Przebieg rurociągów podobnie jak istniejący początkowo 
wzdłuż ogrodzenia zakładu, następnie po drogach gruntowych wokół budynków osiedla  
o nr budynków od 3 do 13. Przejście pod ulicą Oficerską realizowane w okolicy budynków 9-8 metodą 
bezwykopową. Projekt przewiduje budowę 8 przyłączy, dwa przyłącza ze względu na dobry stan 
techniczny pozostaną w większości niezmienione - jedno zostanie skrócone. Przeważająca część 
sieci pełni również rolę sieci p.poż. i ze względu na wymagania p.poż. została zaprojektowana na 
średnicę DZ 160 mm.  

http://www.pgk-partner.pl/
mailto:biuro@pgk-partner.pl
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Na całym rurociągu zostanie zabudowanych 6 hydrantów p.poż., naziemnych. Odcinki sieci nie 
pełniące roli p.poż. zaprojektowano na średnicę DZ 110 mm. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano 
na średnicę DZ 63mm. 
Łączna długość sieci to 697,0 m a wraz przyłączami to 788,0 m.  
 
 

Na terenie osiedla zabudować 4 hydranty jako naziemne samoodwadniajace w standardzie SGG,  
w stylu staromiejskim w kolorze ciemnozielonym z żywicową powłoką antykorozyjną. Na rurociągu 
przesyłowym zabudować 2 hydranty jako naziemne samoodwadniajace zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Części III – OPZ. Wykonawca winien 
zrealizować zakres zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót, stanowiących Załącznik  
Nr 11  do IDW oraz wymaganiami dodatkowymi.   
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III niniejszej SIWZ (OPZ). 
 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45233142-6 

45300000-0 

Roboty w zakresie naprawy dróg 

Roboty instalacyjne w budynkach 

 

5. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie 
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówień. 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

8. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.12.2014r. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, a także  oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki  
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie): 

wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: 

 jednej roboty obejmującej budowę sieci wodociągowej o średnicach  110 ÷160 mm PE 
o łącznej długości co najmniej 1.000 m w jednym kontrakcie; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są 
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przedłożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  
z podaniem rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz załączyć dowody dotyczące 
najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): 

wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: 

a) Kierownik Budowy – Kierownik Robót Sanitarnych, mający co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym w kierowaniu co 
najmniej dwoma zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi budowę sieci wodociągowej, 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych bez ograniczeń 
zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, oraz uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres 
zatrudnienia/wykonywania zleceń od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert  
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z Oświadczeniem, że osoby wskazane na 
stanowisko określone w punkcie a), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia. 

4) spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi spełniać 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna 
sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten 
lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie tego warunku):  

a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 

 200 000 PLN 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy winien przedłożyć informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącą tych podmiotów.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający żąda, 
przedłożenia przez Wykonawców  następujących dokumentów: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW  (przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, winno być ono złożone przez każdego  
z Wykonawców składających ofertę wspólną), 
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b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 
dla każdego z nich), 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  
pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 
dla każdego z nich), 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1  u.p.z.p., 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  u.p.z.p,  
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
powyżej w punktach 9.2. a) do f).  

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy  
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

5. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwanym dalej 
Rozporządzeniem, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 

1)  pkt. 9.2.b) do d) i 9.2.f), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) pkt 9.2.e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 

6. Stosownie do treści § 4 ust. 2  Rozporządzenia  dokumenty, o których mowa powyżej  
w pkt 5.1)a) i c) oraz 5.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 5.1)b), powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Stosownie do treści § 4 ust. 3 Rozporządzenia jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  
o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 6 (ust. 2 Rozporządzenia) stosuje 
się odpowiednio. 

8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 
niż określono w pkt 9.1.4), lit. a) Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam 
kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

9. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.1) 
do 4) Wykonawcy winni  złożyć Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają wspólne 
Oświadczenie, podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich 
Wykonawców. 

10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

11. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.4), polega na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 9.1.4) a) dotyczącej tych podmiotów. 

12.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku. 

13.  Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  

14. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – 
nie spełnia”. 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać 
będzie następujące wymagania:  
1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
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1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do 
oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.  

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie 
z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW.   

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 
stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 

1) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) 
upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

2) Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) Umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia, powiększony o okres gwarancji i rękojmi. 
 

4) Zapłata na rzecz jednego z Wykonawców występujących wspólnie zwalnia z dalszych 
zobowiązań Zamawiającego.  

 

11. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

  10.000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100) 

2. Forma wadium 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

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

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

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

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 
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d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie zgodne   w swojej treści  z art. 46 ust. 4 a) oraz art. 
46 ust. 5 pkt 1, 2, 3  u.p.z.p. 

3) Postanowienia pkt. 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej  
w pkt. 11.2.3)b) i 11.2.3)e). 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

nr 32 1050 1399 1000 0023 4458 4277 ING Bank Śląski O/Tychy  
 

z adnotacją: <<Wadium – nr sprawy: POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 „Budowa sieci 
wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” (Kontrakt W3.1;W3.2.)>>. 

2) Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego 
formach Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego w kasie w dniach: poniedziałek od 9:30 do 
14:45, wtorek, czwartek od 7:30 do 14:45, piątek od 8:30 do 15:45; (przerwa od 12:00 do 13:00);  
wskazane jest  dołączenie do oferty kopii dokumentu wadium wnoszonego w innych 
dopuszczonych przez Zamawiającego formach.  

4. Termin wniesienia wadium 

1)  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu   Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał  wymaganą  kwotę wadium  przed upływem 
terminu składania ofert.  

2) Za termin doręczenia wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego 
formach uważa się datę wpływu oryginału dokumentu wadialnego do kasy Zamawiającego. 

5. Zwrot wadium 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.  

6. Utrata wadium 

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art.. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to  
z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
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12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Informacje ogólne 

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

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2% ceny oferty brutto. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później 
niż przed podpisaniem umowy.  

3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: 

_________________________________________________ 

Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu musi 
zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy  (nr ref sprawy)” i należy go przedstawić przed podpisaniem umowy. 

 

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

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

5)  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, stosuje się do niej 
odpowiednio treść pkt. 11.2.4) a) do  d) IDW, a ponadto gwarancja lub poręczenie powinny być 
bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinno 
zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego”. Kwoty zabezpieczenia gwarancji /poręczenia, będą rozliczane w okresie 
gwarancji tak, jak w pieniądzu. 

6). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust.  3 u.p.z.p. 

7). Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 
30% wysokości zabezpieczenia. 
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3) Kwota, o której mowa w  pkt. 4.2) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, 
dokonywane będą w PLN. 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również 
te złożone na załączonych do IDW wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,  

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony 
oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie określające jego zakres  
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

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

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

  

2. Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW  
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie pismem drukowanym. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (osoby)  podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa.   

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii z wyjątkiem 
pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie 10.1.2 i w pkt. 14.1.4) niniejszej IDW oraz 
zobowiązania, o którym mowa w pkt. 9.1.6), które należy przedstawić w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie oraz zobowiązania do udostępnienia, które należy złożyć  
w formie oryginału.  Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
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załączniki do niniejszej IDW  winny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 9.3 i 9.1.7) niniejszej IDW, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Zawartość oferty 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszej IDW, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW 

c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz  
z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

e) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 5 do niniejszej IDW, wraz załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót potwierdzających, czy roboty te zostały wykonanie w sposób 
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone,  

f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia, 

i) Kosztorys Ofertowy, sporządzony na podstawie Przedmiaru Robót. 

j) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do IDW. 

k) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW. 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 
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4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- Katarzyna LYSKO - tel. (32) 216-61-23 wew. 31 
- Mirosław POCZĄTEK - tel. (32) 216-61-23 wew. 30.  

 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”  
Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  07.10.2014r.  do godz.  10:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

<<Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny 

 

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.: 
„Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” (Kontrakt 

W3.1;W3.2.) Numer sprawy: POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 
 

Nie otwierać przed dniem: 07.10.2014r., godz: 10:15>> 
 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
(W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu 
siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika) 

4.  Zmiana/wycofanie oferty.  
 

b) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert; 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta, zgodnie z pkt 16.2 specyfikacji, z dopiskiem: „ZMIANA”; 

d) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną one dołączone do oferty; 

e) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie: „WYCOFANIE”; 

f) Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie 
będą odczytane; 

g) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

 
17. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., 
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, Sala Konferencyjna. 
 

 

W dniu  

 

07.10.2014r. 

 

o godz.  

 

10:15 
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18. Termin związania ofertą 
 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

19. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. W Formularzu Oferty Wykonawca podaje wartość całkowitą netto, stawkę podatku VAT, oraz 
wartość całkowitą brutto - za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca 
nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.  

2. Podana w Formularzu oferty cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.Ryzyko 
konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji 
zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy 
uwzględnić je w ofercie. 

3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, wyliczona na podstawie Przedmiaru 
Robót, stanowiacego Załącznik Nr 11 do SIWZ i potwierdzona Kosztorysem Ofertowym. 

4. Wszystkie wartości, winny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2002r., Nr 97, poz. 1050, 
ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 84, poz. 386 
ze zm.). 
 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części III 
niniejszej SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiajacy nie przewiduje 
możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 

6. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą uproszczoną kalkulacji kosztorysowej, która 
polega na obliczeniu ofertowej ceny kosztorysowej poszczególnych obiektów lub robót 
budowlanych, jako sumy iloczynów odpowiednio ustalonych jednostek przedmiarowych robót i ich 
cen jednostkowych (wartości netto), z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) – 
zgodnie z formułą: 

n 

Ck = ∑Li * Cji + Pv 
i=1 

gdzie poszczególne symbole / litery oznaczają: 
 

Ck – cena kosztorysowa obiektu lub robót, 
Li – ilość odpowiednio ustalonych jednostek przedmiarowych kolejnej i-tej roboty, 
Cji – cena jednostkowa (wartość netto) i-tej roboty dla przyjętej w przedmiarze (a tym samym 

w kosztorysie ofertowym) jednostki obliczeniowej roboty, 
i – kolejna pozycja w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym, 
n – ilość wszystkich pozycji przedmiarowych (kosztorysowych), 
Pv – podatek od towarów i usług (VAT), naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Ceny jednostkowe (wartości netto) robót, Wykonawca winien określić na podstawie kalkulacji 
własnej lub danych rynkowych; ceny (wartości) te powinny obejmować wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, zgodnie z przedmiarem robót  
i w zaoferowanym terminie, w szczególności: 
1) Koszty bezpośrednie, w tym: 

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące 
płace bezpośrednie, płace uzupełniające, oraz wszystkie ich obciążenia wynikające z 
przepisów ogólnych; 

b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów  
z miejsca ich zakupu bezpośrednio na miejsce składowania na placu budowy;  

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu na placu budowy oraz jego dowóz, montaż 
i demontaż a następnie wywóz z placu budowy po zakończeniu robót. 
 

2) Koszty ogólne budowy, w tym: 
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a) koszty zatrudnienia, w tym dysponowania przez Wykonawcę personelu kierowniczego, 
technicznego i administracyjnego budowy; 

b) wynagrodzenie bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę; 
c) koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji 

lub zużycia tych obiektów; 
d) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia; 

e) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych, jako środki nietrwałe; 

f) koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126); 

g) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży 
i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych; 

h) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych; 
i) koszty zużycia materiałów oraz energii i wody na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy; 
j) koszty podróży służbowych personelu budowy; 
k) koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru; 
l) koszty opłat za zajęcie terenów na cele budowy (inne niż zajęcie pasa drogowego) oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu; 
m) koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, przewidzianych w polskich 

normach;  
n) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy; 
o) koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonywanych robót 

na mapę, w ilości 3 egz. (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej  
na nośniku CD ze współrzędnymi zapisanymi w formacie pliku tekstowego  
z rozszerzeniem .txt), w tym: 
o szkic polowy z opisem punktów zgodnych z wykazem współrzędnych, 
o informacje o materiale, średnicy elementów sieci, 
o numer KERG; 

p) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz protokolarne 
przekazanie go właścicielowi; 

q) koszty opracowania projektu organizacji robót dla całości zadania; 
r) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami umowy  
w sprawie zamówienia oraz przepisami technicznymi i prawnymi oraz wynikające  
z Specyfikacji Technicznej i Wykonania i Odbioru Robót. 

3) Koszty zarządu Wykonawcy robót;  
4) Ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk. 

8. Podstawami technicznymi sporządzenia kosztorysu ofertowego i sporządzenia ceny oferty są: 
1. Udostępniony Wykonawcy projekt budowlany zawierający przedmiar robót, stanowiący 

integralną część niniejszej SIWZ; 
2. Specyfikacja Techniczna i Wykonania i Odbioru Robót. 

9. Ilości robót podane w udostępnionym przedmiarze obliczono na podstawie projektu budowlanego 
i projektów wykonawczych, zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót. 

10. Podstawy katalogowe podane dla każdej pozycji przedmiaru (o ile występują) stanowią zarazem 
szczegółowy opis roboty (wyszczególnienie czynności składowych danej roboty);  
opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót; nawet wtedy, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, 
należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: 
1. Specyfikacji Technicznej i Wykonania i Odbioru Robót i obowiązujących przepisów 

technicznych, 
2. Wiedzy technicznej, 

 



Część I – Instrukcja dla Wykonawców  16 

Nazwa zamówienia:  „Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” (Kontrakt W3.1;W3.2.) 

 

3. Wskazówek Zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego realizacją umowy 
(kontraktem) lub inspektora nadzoru budowlanego. 

11. Kosztorys ofertowy winien obejmować następujące części składowe: 
1. Stronę tytułową, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, 
2. Kalkulację ceny kosztorysowej sporządzonej metodą uproszczoną, na podstawie przykładu  

i zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ, 
3. Zestawienie materiałów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ, 
4. Zestawienie pracy sprzętu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ. 

13. W przypadku stwierdzenia braku danych w udostępnionej dokumentacji projektowej  
(przedmiarach robót) lub STiWOR, rzutujących na wysokość ceny za roboty budowlane, 
Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w trybie wskazanym  
w u.p.z.p. 

14. Opisy i ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych, winny być tożsame  
z  treścią i zawartością przedmiarów robót. 

15. Każda pozycja w „Formularzu Ofertowym” i kosztorysie ofertowym wymagająca podania ceny 
(wartości), w tym ceny (wartości) jednostkowej, winna zostać wyceniona (podana jej wartość), 
przy uwzględnieniu, że najmniejszą jednostką płatniczą w Polsce jest 1 grosz, a wszystkie ceny  
i wartości (w tym ceny i wartości jednostkowe) winny być podane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

16. Cena ofertowa winna obejmować całość robót wynikających z przedmiarów robót i winna być 
ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót; winna być niezmienna 
przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach 
dotyczących stawki podatku VAT – w  takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen 
(kwot brutto), których zmiany te będą dotyczyć. 

17. W cenie ofertowej nie dopuszcza się dodatkowej pozycji jak: upust, wszelkie dodatki za 
utrudnienia, czynne obiekty itp. 

18. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy; obliczając cenę 
oferty, w tym należny podatek VAT, Wykonawca winien uwzględnić przepisy ustawy z dnia 
11.03.2004r. – o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

20. Cena oferty umieszczona na stronie tytułowej „Formularza Ofertowego”, winna być tożsama  
z ceną kosztorysową, tj. winna być przeniesiona ze strony tytułowej kosztorysu ofertowego  
(z pozycji „Ogółem cena kosztorysowa robót”).  

 

20. Kryteria oceny ofert 
 

1. Zamawiający oceni i porówna w każdej z poszczególnych częsci zamówienia jedynie te oferty, 
które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;  

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: 
 

 

 
Kryterium 

 
Znaczenie procentowe kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

 

Cena (C) 
 

 

 100 % 
 

100 punktów 

 

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów,  wynikającą z działania: 

 

Pi (C) =  

iC

Cmin   • 100 

gdzie: 
 

Pi(C)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena”; 
Cmin  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci  cena oferty "i"; 
100  maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 
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4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska 
najwyższą ilość punktów. 

 

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku     

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
 

21. Aukcja elektroniczna 
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

22. Tryb oceny ofert  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 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. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 
3 u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji– oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) 
u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie 
od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych, które muszą być dopełnione  
w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia  

 

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. 
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu  na wnoszenie  odwołań lub ich 
ostatecznego rozstrzygnięcia. 
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3. Po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy  
z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa  
w punkcie 10.4  IDW 

5. Wzór umowy w sprawie niejszego zamówienia publicznego okreslony został w części II niniejszej 
SIWZ. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 
oświadczeniem zawartym w treści Formularza Ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we 
wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień 
wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 

 

23a. Zmiana postanowień umowy 
 

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:  

1) Zmiany terminu wykonania zamówienia będących następstwem: 

a) warunków fizycznych nieprzewidywalnych zarówno naturalnych jak i stworzonych przez 

człowieka oraz innych fizycznych przeszkód i skażeń, które Wykonawca napotkał na terenie 

budowy w zakresie wykonywania robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi  

i hydrologicznymi, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych,  

b) wszelkich wykopalisk, monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych, konstrukcji  
i innych przedmiotów z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego znalezionych na 
terenie budowy,           

c) jeżeli kiedykolwiek: 
- rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla ukończenia, czy też postęp jest, lub będzie 

opóźniony w stosunku do aktualnego harmonogramu,  
d) przedłużenia czasu w przypadku opóźnienia ukończenia robót, wynikającego z polecenia 

zawieszenia wykonania części lub całości robót,  
e) jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie prób końcowych z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający,  
f) zmian wynikających ze zmiany Prawa, włącznie z wprowadzeniem nowego czy też uchyleniem 

lub modyfikacją istniejącego Prawa, albo z sądową lub oficjalną rządową interpretacją takiego 
Prawa,            

g) zaistnienia „siły wyższej”, przez którą należy rozumieć wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 
na którą strona nie ma wpływu, przeciw której ta strona nie mogła w racjonalny sposób 
zabezpieczyć się przed zawarciem umowy, której, skoro wystąpiła taka strona nie mogła  
w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz której nie można uznać za wywołaną  
w znaczącym stopniu przez drugą stronę. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się 
do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności, tj.: wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane 
działania wojenne, inwazję, działanie nieprzyjaciół zewnętrznych, bunt, akty terroryzmu, 
rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, 
niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni 
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, amunicje wojskową, materiały wybuchowe, 
promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być 
uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów 
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę, oraz katastrofy żywiołowe, jak: 
trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne.                     

 

2) Zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w wyniku: 
- uzasadnionej zmiany technologii wykonania robót,  
- zmiany zakresu przedmiotu zamówienia; 

3) Obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone  
z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357

1
 

Kodeksu Cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.   
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24. Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne 

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  w dziale 
VI u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 24.1 niniejszej IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

2. Odwołanie 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
na zasadach określonych w art. 180-198 u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w 
art.198a-198g u.p.z.p. 

  

25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną  
z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 

ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny  
 

Numer sprawy: POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 
fax.: (032) 326-70-56 e-mail: k.lysko@pgk-partner.pl, biuro@pgk-partner.pl  

2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na wyżej podany 
numer sprawy. 
Godziny pracy  Zamawiającego: poniedziałek - piątek: 7

00
- 15

00
.                             

 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za 
pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy spełnieniu wymogów określonych poniżej w pkt.3.   

 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą 
faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane w taki 
sposób, że można zapoznać się z ich treścią przed upływem wymaganego terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej. 

 

 

26. Podwykonawstwo 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.lysko@pgk-partner.pl
mailto:biuro@pgk-partner.pl
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27. Wykaz załączników do niniejszych IDW  
 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
 

 

l.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 

2.  Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

3.  Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia 

5.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  

6.  Załącznik nr 6 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

7.  Załącznik nr 7 Wzór strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego 

8.  Załącznik Nr 8 Wzór kalkulacji ceny ofertowej 

9.  Załącznik Nr 9 Wzór Zestawienia Materiałów 

10.  Załącznik Nr 10 Wzór Zestawienia Sprzętu 

11.  Załącznik Nr 11 Przedmiar Robót 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

 
FORMULARZ OFERTY  

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

 

na:  
„Budowę sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach”  

(Kontrakt W3.1;W3.2.) 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                  POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 47 
43-143 Lędziny 
 
 
 

2. WYKONAWCA: 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
1
:        

 

Lp. Nazwa  Wykonawcy  

(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze 
wskazaniem Pełnomocnika)  

Adres  Wykonawcy  

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  
Adres korespondencyjny  
Nr telefonu  
Nr faksu  
E-mail  

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

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie  niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
- cena mojej (naszej) oferty za realizację wynosi: 
 

bez podatku VAT:  ............................... PLN  
(słownie: .......................................................................... PLN) 
 

podatek VAT (stawka 23%): ...................... PLN  
(słownie: ......................................................................... PLN) 
 

z podatkiem VAT: ..................................... PLN  
(słownie: ......................................................................... PLN), 

 

3) zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie do dnia: 15.12.2014r.  
4) oświadczam(y), że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
5) oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert, 
6) akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

                                                 
1
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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7) oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we 
wzorze umowy 

8) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym  
w Części III SIWZ oraz wyjaśnieniami Zamawiającego do tego dokumentu. Zbadałem 
(zbadaliśmy), zrozumiałem (zrozumieliśmy) i sprawdziłem (sprawdziliśmy) te dokumenty  
i stwierdziłem (stwierdziliśmy), że nie zawierają błędów ani innych wad, 

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

10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia]

2
,  

11) oświadczam(y), że  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 
złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 

12) na podstawie art. 8 ust. 3  u.p.z.p.), oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie 
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania

3
: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    
 

13)  oświadczam(y), że: całość zamówienia wykonam(y) własnymi siłami / następujące części 
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

4
:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia  

  

  

14)   w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności przewidzianych art. 46 ust.1-2 u.p.z.p. 
proszę zwrócić wadium na konto

5
: 

Nr...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
w Banku...................................................................................................................................... 
 

15) Do niniejszego formularza przedkładamy następujące  załączniki wymagane w pkt. 14.3 IDW : 
……………………… 
……………………… 
……………………..  

 

5. Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

                                                 
2
 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

5
 dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego            POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 47 
43-143 Lędziny 
 
 
WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy 
(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem 

Pełnomocnika) 

Adres Wykonawcy 

  
 

 

  
 

 

 
 

OŚWIADCZAM(Y) 
 

o braku podstaw do wykluczenia mnie(nas) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.)  

 

 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego      POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 47 
43-143 Lędziny 
 
 
WYKONAWCA: 

 
l.p. Nazwa Wykonawcy 

(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem 
Pełnomocnika) 

Adres Wykonawcy 

  
 

 

  
 

 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), spełniam(y) warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę sieci wodociągowej dla 
osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” (Kontrakt W3.1;W3.2.), dotyczące: 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 47 
43-143 Lędziny 
 

 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa Wykonawcy 

(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem 
Pełnomocnika) 

Adres Wykonawcy 

  
 

 

  
 

 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
 

1) Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 
 

l.p. 
Imię 

i nazwisko  
Zakres wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie
6
 Uprawnienia 

budowlane 
(numer, data 

wydania 
i zakres) 

Podstawa 
dysponowania 

osobą przez 
Wykonawcę 

Okres 
zatrudnienia

7
 

Pełniona 
funkcja w 

danym 
okresie 

Nazwa zamówienia, 
opis robót 

1)    

Kierownik Budowy - 
Kierownik Robót 
Sanitarnych 

 

    

 

 

2) Osoba wskazana na stanowisko określone w punkcie 1), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiada wymagane uprawnienia. 

 

 

                                                 
6
 Przedstawione doświadczenie musi ściśle odpowiadać wymaganiom określonym w pkt.  9.1.3 IDW . Dla każdej osoby wstawić 

tyle wierszy ile konieczne. 
7
 lub wykonywania zleceń. Podać okres „od (miesiąc-rok) do (miesiąc-rok)” 
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Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego               POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 47 
43-143 Lędziny 
 
 

WYKONAWCA: 

 
l.p. Nazwa Wykonawcy 

(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem 
Pełnomocnika) 

Adres Wykonawcy 

  
 

 

  
 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 

 
L.p. Nazwa 

zadania 
Opis zadania 

wskazujący, że 
roboty spełniają 

wymagania 
określone 

w punkcie 9.1.2. 
IDW 

Data wykonania Miejsce 
wykonania 

Odbiorca 
(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy

8
  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

1.        

2.        

3.        

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (dowód) potwierdzający, że roboty wskazane  

w tabeli powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak 
dokumentu (dowodu) lub dokument nie potwierdzający wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i ich prawidłowego ukończenia skutkuje nieuznaniem danej roboty za wykonaną zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną. 

 
PODPIS(Y): 

 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 
       i data 

      

      

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
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Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego               POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 
 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny, ul. 
Lędzińska 47 
 

WYKONAWCA: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 

1. Niniejszym przedstawiam/y Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,                    
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp :  

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.  
     

2.  
     

  

W przypadku nie przedstawienia Listy określonej w pkt 1, Wykonawca składa następującą informację: 
 

WYKONAWCA: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   
 

Informuję o tym, że nie należę/my do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp. 

Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1  
     

2 
     

 

Podstawa prawną żądania przez Zamawiającego Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
upzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej jest art. 26 ust. 2d. upup. 
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Załącznik Nr 7 – Wzór strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez  Zamawiającego:  POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
 
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o. o.   
 
Adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47 

 
  
Wykonawca: ………………………………….………………………………………………………… 

(nazwa) 
 

Adres:  …………………….……………………………………………………………………………. 
(kod-miejscowość, ulica, nr) 

 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 
 

 
Na wykonanie: ……………..…………………………………………………………………………... 

(przedmiot zamówienia) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
                        
Stawka roboczogodziny kosztorysowej: …………….. zł 
 

Poziom cen: ………..… kwartał 20…..….. roku 
 

Narzut kosztów pośrednich (Kp liczone od R i S): …………….. % 

Narzut zysku (liczony od R, S i Kp): …………….. % 

 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: .................................................................... zł 
 

Podatek VAT: ……………….……………………… zł 
 
Ogółem wartość kosztorysowa robót: ………………….................................................................. zł 
 

(słownie złotych: ……...............................................................................................................) 
 

 

Kosztorys został opracowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                          (nazwa firmy) 

Adres 

…………………………..……………………………………………………………………………… 
                                                                                                  (kod-miejscowość, ulica-nr) 

 
 
 

 
Sporządził: 

 
Wykonawca: 

 
 

…………………………..……… 
(imię i nazwisko) 

 

 
…………………………..……… 

(nazwa) 
 
 

…………………………..……… 
(data i podpis) 

 
 

…………………………..……… 
(data i podpis) 
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Załącznik Nr 8 – Wzór Kalkulacji Ceny 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:    POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
 
 

KALKULACJA CENY KOSZTORYSOWEJ SPORZĄDZONA METODĄ UPROSZCZONĄ 
 
 

(przykład)* 
 
 

Lp. 

Podstawa 
ustalenia ceny 

(wartości) 
jednostkowej 

Opis robót 
Jednostka 

miary 
Ilość 
robót 

Cena 
(wartość) 

jednostkowa 
<w zł> 

Wartość 
<w zł> 

(05 x 06) 

01 02 03 04 05 06 07 

1 
Kalkulacja  
własna 

 
Podkłady 
betonowe 
z betonu B-10 na  
podłożu 
gruntowym, 
grub. 10 cm 
 

m
3 

4,85 267,10 1 295,44 

2 
Kalkulacja  
własna 

Wykonanie ławy 
betonowej z 
betonu 
B-15, szer. 90 cm  

m
3 

10,59   282,58 2 992,52 

RAZEM wartość kosztorysowa 4287,96 

Podatek VAT: 23 %     986,23 

OGÓŁEM cena kosztorysowa   5274,19 

 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 9 – Wzór Zestawienia Materiałów 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
 
 
 
 

Zestawienie materiałów 
 

 

Lp. Nazwa materiału Jedn. miary Cena jednostkowa 

1 2 3 4 
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Załącznik Nr 10 – Wzór Zestawienia sprzętu 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez  Zamawiającego:  POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
 
 
 

Zestawienie sprzętu 
 

 
 
 
 

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. miary Cena jednostkowa 

1 2 3 4 
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Załącznik Nr 11 – Przedmiar Robót 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 
 

 
 

Przedmiar robót 

 
na 

 
 
 

„Budowę sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy  

w Lędzinach” (Kontrakt W3.1;W3.2.) 

 
 
 
 

Uwaga: Należy sporządzić kosztorys ofertowy wg załączonego 
przedmiaru 

 


