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I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16 ,26 – 920 Gniewoszów

tel. (048) 6215003,faks: (048) 6215046

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia:

„Budowa  mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  ścieków  w  Oleksowie"”.Postępowanie  jest 

prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.) w trybie  przetargu nieograniczonego –zgodnie z art. 39 

ustawy.

2.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci,  których oferta odpowiada zasadom 

określonym  w  ustawie  i  spełnia  wymagania  określone  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia.

2.3.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Symbol  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):45.20.00.00-9,  45.23.24.21-9, 

45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7,39.15.00.00-8,16.70.00.00,34.22.00.00-5 ,
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

3.1 Mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności Qd,śr.=210 m3/d  na działce nr 657 

w Oleksowie gm.Gniewoszów,a w tym m.in.: budynek techniczny z częścią socjalną,instalacje 

sanitarne w budynku technicznym,budynek energetyczny,obiekty oczyszczalni w tym:placyk dla 

kontenera,punkt  odbioru  ścieków,pompownia,zbiornik  uśredniający  ,studzienka  pomiarowa, 

zbiornik  osadu,reaktor,technologia  oczyszczalni,sieci  technologiczne,wodociąg,drogi 

wewnętrzne, ogrodzenie ,terenu,odwodnienie wykopów,zieleń,roboty elektryczne, wyposażenie-

meble (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji). .

3.2 Dostawa  pojazdu  asenizacyjnego  (zestaw:  ciągnik  +  beczkowóz  asenizacyjny+ładowacz 

czołowy),zestaw  (wszystkie   elementy)  winien  być  nowy,nieużywany,dostarczony  w  stanie 

gotowym do użytku,rok produkcji 2009 lub późniejszy.  

       Minimalne wymagania dla ciągnika: 

– ciągnik rolniczy

– silnik czterocylindrowy o zapłonie samoczynnym, chłodzony cieczą 

– Moc silnika w zakresie od 70 -90 KM 

– Norma emisji spalin- Euro III

– Układ napędowy typu 4x4

– Wał odbioru mocy (WOM) 540/1000

– Skrzynia biegów synchronizowana 40 km/h z rewersem 

– Udźwig podnośnika tylnego -min. 4000 kg
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– Przedni TUZ o udźwigu min. 1800 kg

– Szybkozłącza hydrauliki zewnętrznej-min. 6+1 ,Wydatek pompy-min 50 l/min.

– instalacja pneumatyczna ze sprężarką i szybkozłącze do przyczepy, z układem dwuobwodowym, 

– Ilość sekcji rozdzielacza hydraulicznego - 3 sekcje

– Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej

– Układ kierowniczy ze wspomaganiem

– Obciążniki przednie i kół tylnych standardowe

– Zaczep przesuwny uniwersalny

– Hamulce zasadnicze-mokre sterowane hydraulicznie,Hamulec pomocniczy-mechaniczny

– Kabina ogrzewana z wentylacją, Siedzenie operatora z podłokietnikami, wyprofilowane 

(ergonomiczne)

– Siedzenie dla pasażera

– Homologacja na 2 osoby

– Ostrzegawcza lampa błyskowa

– Ciągnik winien posiadać świadectwo homologacji zezwalające na zarejestrowanie w wydziale 

komunikacji i poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 

drogowym oraz wymagane atesty. Razem z ciągnikiem należy dostarczyć instrukcję obsługi w 

języku polskim oraz książkę gwarancyjną.

Minimalne wymagania dla ładowacza czołowego:

udźwig-min. 1600 kg

wysokość podnoszenia-min. 3500 mm

sterowanie joystickiem

hydraulika trójsekcyjna

łopata z zębami do materiałów sypkich objętość min. 0,5 m3, szer. min. 1,8 m

widły do palet regulowane

Ładowacz winien być dostarczony zamontowany  na ciągniku ,w stanie gotowości do pracy

Minimalne wymagania dla beczkowozu asenizacyjnego

pojemność min. 6000 litrów

zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i z zewnątrz z wzmocnieniami

zestaw dwuosiowy resorowany

układ hamulcowy

wałek przekaźnika mocy dostosowany do oferowanego ciągnika

wąż ssawny min. 5 metrów

zawór bezpieczeństwa

tylna zasuwa otwierana hydraulicznie
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odolejacz

sprężarka

tylna dennica otwierana

instalacje elektryczną oświetleniowa 12V

łyżkę rozlewającą

błotniki

podnośnik z regulowaną wysokością położenia dyszla

przystosowanie do agregatowania z ciągnikiem na dolny zaczep transportowy lub zaczep hitch

świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3.3 Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa,specyfikacja techniczna    

wykonania i odbioru robót, oraz  przedmiary robót. 

W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:

• wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego    

wykonania przez Wykonawcę zamówienia, w tym prace pomocnicze i towarzyszące      

wynikające  ze  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej,  projektu  umowy:  m.in.  

bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót m.in.;

• wszelkie  inne  roboty,  prace,czynności,  obowiązki  i  wymogi  wynikające  z  niniejszej 

specyfikacji (projektu umowy,  specyfikacji  technicznej,  dokumentacji projektowej,  przedmiarem 

robót);  

• obsługa  geodezyjna  całości  zadania  wraz  z  inwentaryzacją  powykonawczą  w  3  egz.  dla  

Zamawiającego

• organizacja  placu  budowy  w  tym;  organizacja  ruchu  drogowego-drogi   powiatowe  wraz  z 

przygotowaniem,  składaniem  i  kosztami  wniosków  o  zajęcie  pasa  drogowego  w  którym 

prowadzone będą roboty,

• rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego  nawierzchni  w których prowadzone 

będą roboty  oraz terenu działek prywatnych,

• zabezpieczenie  i oznakowanie terenu robót w tym:  dojazdów i dojść dla pieszych,

• dozorowanie budowy.

Uwaga: Jeżeli w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w innym dokumencie załączonym 

do oferty -  przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent  

lub  pochodzenie  w  stosunku  do  określonych  materiałów,  urządzeń,  itp.  Zamawiający  wymaga,  aby 

traktować  takie  wskazanie  jako  przykładowe  i  dopuszcza  zastosowanie  przy  realizacji  zamówienia 

materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Zaleca  się  żeby  Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  obejrzał  miejsce  robót  oraz 

zgromadził wszelkie informacje , które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i  
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podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. Prace objęte zamówieniem muszą być zgodne z 

projektem budowlanym,  przedmiarem robót,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Materiały,maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji  zleconych robót  i  dostaw, w tym przewidziane  

w niniejszej s.i.w.z. dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznej i  kosztorysie  do oferty zapewnia 

Wykonawca. 

Materiały, o których mowa w pkt , powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póżn. zm.) oraz wymaganiom  

określonym w specyfikacji technicznej.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  zgodnie  

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

Prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 15 do 

niniejszej specyfikacji, specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 14 do niniejszej specyfikacji, kosztorysem 

do oferty. 

W  sprawach  nieuregulowanych  w  dokumentach  podanych  w  pkt  3.3.  należy  stosować  się  do 

obowiązujących  warunków  technicznych,  norm  państwowych,  branżowych,  przepisów  prawa 

budowlanego oraz sztuki inżynierskiej. 
Użyte do budowy materiały  budowlane powinny posiadać wymagane atesty i  aprobaty  techniczne 

ITB ,  znak  B  dopuszczający  do  obrotu  materiałami  budowlanymi  ,  pozytywną ocenę  higieniczną 

wydaną  przez  Państwowy  Zakład  Higieny  oraz  spełniać  odpowiednie  normy.  Roboty  budowlane 

należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , obowiązującymi przepisami oraz normami,  

przestrzegając  przepisów  BHP  oraz  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  do  kierowania  danym 

zakresem robót .

3.4 Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji  na roboty,materiały, maszyny i urządzenia 

objęte niniejszym zamówieniem licząc od dnia podpisania protokółu odbioru 

końcowego.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

4.1 Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych  i nie dopuszcza wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Wymagany termin zakończenia całości inwestycji  do 15.05.2011  r.

5.2 Wymagany termin dostawy zestawu asenizacyjnego  do 30.11.2010  r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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6.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „FORMULARZ

OFERTOWY” (zał. nr 1) według wzoru zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki (co 

stwierdza oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz) :

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

6.2 Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 

oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych(Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.)

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

7.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – 

Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3),

2. Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy dla osób

podpisujących ofertę-jeżeli taka sytuacja zachodzi,

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert ,

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 ,

5. 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  ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,

6. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
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potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnie 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

7. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ,

8. Na potwierdzenie spełnienia warunku  sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca winien 

wykazać, ze 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 na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 

2 000 000, 00  PLN, słownie: ( dwa miliony złotych).

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych

• Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 

zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu  - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
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pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące        wspólnie.

Warunki określone w pkt.  VI muszą  być  spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty 

wspólnej. Warunek określony w pkt. 6.1,dotyczący niepodlegania wykluczeniu z postępowania  musi być spełniony 

przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

Podstawa oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. będą w szczególności dokumenty i 

oświadczenia  wymagane  w  pkt.  6  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  złożone  w  trakcie  

postępowania, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

Wykonawca,  który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z  

postępowania przetargowego.

UWAGA !

Złożenie  przez  Wykonawcę  nieprawdziwych  oświadczeń  i  informacji  istotnych  dla  przeprowadzenia  

postępowania  skutkuje  wykluczeniem  Wykonawcy  z  postępowania.  Niespełnienie  przez  Wykonawcę  

chociażby jednego z wymogów określonych w ustawie i niniejszej SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty.

7.2  Informacje  składane  w  trakcie  postępowania  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą  

być udostępnione innym uczestnikom postępowania,muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE  UDOSĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA,  INFORMACJA  STANOWI 

TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  W  ROZUMIENIU  art.  11  ust  4  USTAWY  O  ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i załączone są jako odrębna 

część nie złączona z ofertą w sposób trwały.”

7.3 Załączniki wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ winny być podpisane przez Wykonawcę.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.

8.1 Wszelkich wyjaśnień Zamawiający będzie udzielał zgodnie z ustawą i niniejszą s.i.w.z.

8.2 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie przedmiotu

zamówienia oraz zapisów SIWZ są:

Bogdan Przychodzeń

Krzysztof Szafranek

Znak sprawy :ZP/3/B/2010                                                                      Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie



Urząd Gminy Gniewoszów

26 – 920 Gniewoszów, ul.Lubelska 16

tel.(048) 62 -15 -003 w.22 lub 28 , fax. (048)62 -15-046

e-mail:inwestycje@gniewoszow.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

8.3 Wykonawca zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

8.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania 

ofert, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie  później niż  do końca dnia w którym upływa połowa terminu 

wyznaczonego do składania ofert.

8.5 Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia łącznie z tekstem zapytania,

bez wskazania jego źródła, wszystkim Wykonawcom, o których wie ,że  pobrali SIWZ.

8.6 Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym 

czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację, przekaże się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ  oraz  zamieści na 

stronie www.bip.gniewoszow.pl .

8.7 Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego do wprowadzania w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ

8.8 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie ogłosi na stronie 

www.bip.gniewoszow.pl oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 

IX. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem 

terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami. Wykonawcy winni składać odrębne oferty 

na każde zadanie. Nie jest wymagane aby jeden Wykonawca składał ofertę na wszystkie zadania . 

10.2 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

10.3 Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika muszą złożyć

podpisy na:

- wszystkich zapisanych stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

10.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do jego udzielenia .

10.5 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii opatrzonych klauzulą 

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisanych przez Wykonawcę.

10.6 Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona przez Wykonawca kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwość w inny sposób.
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10.7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.8 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

10.9  W  przypadku  załączenia  do  oferty  innych  materiałów  niż  wymagane  przez  zamawiającego  (np. 

materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z 

ofertą w sposób trwały.

10.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

10.11 Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana :

Urząd Gminy Gniewoszów,ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów  oraz opatrzone  napisem: Oferta:  oraz 

nazwą zadania .

10.12 Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej, winna posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Termin składania ofert upływa 29.06.2010  r. r. o godz. 10.00 .

11.2 Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów,ul. Lubelska 16; pokój nr.11

11.3 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

11.4 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29.06.2010  r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy 

Gniewoszów, ul.Lubelska 16;

11.5  Zgodnie z art.  86 ust  2 ustawy,  otwarcie ofert  jest  jawne.  Nieobecność niektórych  lub  wszystkich 

Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia art. 86 ust 3 ustawy.

11.7 Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

11.8 Po otwarciu ofert będą podane informacje zgodnie z art. 86 ust 4.

11.9  W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez  każdego 

Wykonawca wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną 

przesłane faksem i na piśmie.

11.10 Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a 

Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastosowaniem art. 87 ust 

2 w tym zwłaszcza ceny.

11.11 Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 

obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

11.12  O wyborze  najkorzystniejszej  oferty Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  na  piśmie  wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając imię i nazwisko lub nazwę firmy 

oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. Ogłoszenia o ww. treści zostaną umieszczone 

również na www.bip.gniewoszow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT.
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12.1  Pierwszą czynnością  komisji  przetargowej oceniającej  oferty będzie  sprawdzenie,czy oferta spełnia  

formalne  wymagania  ustawy  i  niniejszej  SIWZ.  Stwierdzenie  jakichkolwiek  uchybień  tym  wymogom 

spowoduje uznanie oferty za nieważną i odrzucenie jej.

12.2 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę za wykonanie  zamówienia  Przyjęte 

oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100%

12.3 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki SIWZ .

12.4 WADIUM /art.45 ust.6/

Ustala się wadium w wysokości 50 000 zł /słownie:pięćdziesiąt tysięcy złotych/ 

Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

-w pieniądzu-przelewem na konto 72873600062006320000840005

  NBS Puławy/Oddział Gniewoszów do dnia  29.06.2010  r.

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach bankowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości/Dz. U. Nr 

109,poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824/.

-wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez    

  zamawiającego.

- wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

Dowód wniesienia  wadium,  pod  rygorem odrzucenia  oferty,  należy  załączyć  do   oferty.  Wadium 

wnoszone w pieniądzu zostanie uznane  za wniesione jeśli  znajdzie się na rachunku zamawiającego 

przed  upływem terminu  składania  ofert.  Dlatego,w   przypadku  wadium wnoszonego  w pieniądzu 

prosimy o odpowiednio wczesne jego wpłacanie. Zwrot lub ewentualne zatrzymanie wadium nastąpi na 

warunkach wymienionych w art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .

Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  5%  ceny całkowitej  podanej  w 

ofercie.  Zabezpieczenie  musi  być  wniesione  w formach  określonych  w art.148 ust.1  i  2  Ustawy przed 

podpisaniem umowy.  W przypadku zabezpieczenia  wnoszonego w pieniądzu Wykonawca  wniesie  je na 

ustalony z zamawiającym rachunek bankowy.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

14.1 Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na  

    sfinansowanie zamówienia.

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  
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    zamówienia nie leży w interesie publicznym,czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie   

   zamówienia publicznego.

14.2  Zgodnie  z  art.  93  ust  3  o  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,Zamawiający 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1 O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie. Zamawiający określi 

termin i miejsce zawarcia umowy.

15.2 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania  zawiadomienia  o wyborze  oferty,  nie później  jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą. 

15.3  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  wybiera  ofertę    najkorzystniejszą  spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1 Umowa zostanie zawarta pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej z zastosowaniem 

przepisów Kodeksu Cywilnego.

16.2 Z wybranym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą zostanie zawarta umowa  o treści 

zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  przysługują  środki  ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może  

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy
2. Wzór umowy
3. Wzór oświadczenia
4. Wzór wykazu zrealizowanych robót
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
6. Przedmiar robót
7. Zestawienie wyposażenia
8. Wyciąg z dokumentacji projektowej
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

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

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

....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania: „ Budowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Oleksowie” , zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia składamy ofertę.
1.Oferujemy wykonanie tego zadania za całkowitą cenę ofertową   brutto: 
…..................................................................................................................................zł
(słownie ........................................................................................................................... złotych).
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,
który na datę złożenia oferty wynosi:............ % tj. ............................. złotych 
(słownie ...................................................... złotych).
Cena oferty netto ...................................................zł
2.Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do  zakończenia całości inwestycji  do 
15.05.2011  r. oraz dostawy zestawu asenizacyjnego  do 30.11.2010  r. 
3.Roboty  objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami / przy współpracy z podwykonawcami*, tj.:

Nazwa i adres firmy 
podwykonawcy

Rodzaj  robót planowanych do 
powierzenia  podwykonawcy

Wartość brutto 
powierzonych robót 

o których mowa w kol. 
2 w PLN

1 2 3

W przypadku podzlecania robót/prac podwykonawcom odpowiadamy za ich prace jak za 
swoje własne.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z 
   warunkami umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń , oraz, że przyjmujemy warunki zawarte w umowie i 
   SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
    terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych ,wycena tych robót zostanie określona przy 
    zastosowaniu stawek i wskaźników do kosztorysowania przyjętych w ofercie t.j.
Stawka roboczogodziny..................................
Koszty ogólne od /R+ S/...............................
Koszty zakupu od /M/ ................................
Zysk od /R+S+K/...........................................
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..................................................
(podpis osoby uprawnionej)       

do reprezentacji Wykonawcy)
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki
1. ………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………..

Uwaga !
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy i adresy 
wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c.. Oferta winna  być podpisana przez pełnomocnika.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Umowa

zawarta w dniu ................2010 r., pomiędzy Gminą Gniewoszów reprezentowaną przez Wójta Gminy  – 
Stefana Marka  Banasia zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a
............................................................................................................................................
reprezentowanym przez
............................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści :
Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez
Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia 29.06. 2010r.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie: 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności Qd,śr.=210 m3/d  na działce nr 657 w 
Oleksowie gm. Gniewoszów (zgodnie z s.i.w.z.,dokumentacja projektową i przedmiarami), wsposażenie  w 
meble  (zgodnie  z  załączonym  wykazem)  oraz  dostawa  pojazdu  asenizacyjnego  (zestaw:  ciągnik  + 
beczkowóz asenizacyjny+ładowacz  czołowy)zgodnie  z wymaganiami  podanymi  w specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia.  Zakres  prac  obejmuje  wykonanie  robót  wyszczególnionych  w  przedmiarze 
robót,specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dokumentacji  przetargowej  ,  projekcie 
budowlanym, oraz innych prac koniecznych do wykonania, nie ujętych w dokumentacji  i  SIWZ a 
niezbędnych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną , zasady wiedzy technicznej i przepisy 
prawa.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 
oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi przepisami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
2.2.1. W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:
-wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez 
Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie do oferty, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej: m.in. bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji  
robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą / 3 egz./ Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 
zakończeniu budowy,
- wszelkie inne roboty, prace, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (projektu 
umowy,  specyfikacji  technicznej,  dokumentacji  projektowej,  kosztorysu  do  oferty)  oraz  inne  opisane  w 
SIWZ .

2.2.2.  Materiały,  urządzenia  niezbędne  do  realizacji  zleconych  robót,  w  tym  przewidziane  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie  do oferty zapewnia Wykonawca. 

2.2.3. Materiały, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji  
technicznej.

2.2.4. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  zgodnie  
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.
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3.3. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z warunkami wykonania zadania i nie będzie wnosił o zmianę 
wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych, a nie ujętych w złożonej ofercie.     

3.3.1. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 2.1 i 2.2. należy stosować się do 
obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego 
oraz sztuki inżynierskiej. 

3.3.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi przepisami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

§ 2

Przekazanie  terenu budowy oraz  niezbędne  do  realizacji  dokumenty  (w tym  dokumentację  projektową) 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a)  uszkodzenia  i  zniszczenia  spowodowane  przez  Wykonawcę  w  terenie  sąsiadującym  
z przekazanym terenem budowy,
b)  szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP.
2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, 
powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1.1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst  
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
1.2. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
1.3. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru częściowego i końcowego robót w zakresie określonym w specyfikacji 
technicznej.
- organizacja placu budowy w tym; organizacja ruchu drogowego wraz z przygotowaniem, składaniem i 
kosztami wniosków o zajęcie pasa drogowego w którym prowadzone będą roboty,
- rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego  nawierzchni  w których prowadzone będą 
roboty  oraz terenu działek prywatnych,
- zabezpieczenie  i oznakowanie terenu robót w tym:  dojazdów i dojść dla pieszych,
- dozorowanie budowy,
-  zlecenie  i  opłacenie   niezbędnych  nadzorów  specjalistycznych  (  energetyka,  komunikacja,  sieci  
wodociągowe),
2. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej

 zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

3. Wykonawca dokona, przez uprawnionego geodetę, tyczenia głównych osi obiektu, poda repery robocze,  
wykona  inwentaryzację  geodezyjną  wykonanych  obiektów  oraz  inne  prace  pomiarowe  podane  w 
specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej.  Dokumenty  geodezyjne,  tyczenie  i  3  egzemplarze  
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
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§ 5
Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie w dniu podpisania umowy.
- zakończenie realizacji inwestycji do  15  maja  2011r,
- dostawa zestawu asenizacyjnego do 30.11.2010 r.

§ 6

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od 
daty odbioru końcowego.

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
a) Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe 

wg. kosztorysu do oferty. Wynagrodzenie dla zakresu robót określonego kosztorysem wynosi w 
kwocie łącznej brutto ( z 22 % podatkiem VAT):
brutto ……………………………. PLN

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

b) Wynagrodzenie ustalone w pkt a) niniejszego ustępu może ulec zmianie w przypadku  urzę-
      dowej zmiany, podanej w kosztorysie do oferty, stawki podatku VAT.
c) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  ostateczne  wynagrodzenie  ustalone  wg.  przedłożonej  oferty,  na 

podstawie  opracowanego  kosztorysu  powykonawczego  za  faktycznie  wykonane  ilości  jednostek 
obmiarowych i zryczałtowane ceny jednostkowe podane w kosztorysie do oferty z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w pkt b) niniejszego ustępu.

2. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające ( o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych), będzie ustalone zgodnie z ustępem 1pkt 1.c niniejszego paragrafu.

§ 8

1.Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie: 2 fakturami; przejściowa po wykonaniu 75%    
    elementu (  oczyszczalnia ,kanalizacja sanitarna) i   końcowa po dokonaniu odbioru końcowego.
2.  Faktura  przejściowa  i  końcowa  będzie  wystawiona  na  podstawie  potwierdzonych  przez  inspektora 

nadzoru dokumentów, tj.:  protokołu odbioru wykonanych robót,   kosztorysu opracowanego w/g zasad 
podanych w § 7 ust. 1 pkt c.

3. Rozliczenie za wykonane roboty objętych niniejsza umową nastąpi na podstawie faktury VAT
    wystawionej przez Wykonawcę na:
    Gmina Gniewoszów,ul. Lubelska 16,  26-920 Gniewoszów,   NIP: 812-14-28-439

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze 
w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury  u Zamawiającego.

4a)  W  przypadku  zatrudnienia  podwykonawców,  faktura  przejściowa  i  końcowa  zostanie  zapłacona  w 
terminie do 30 dni od daty jej złożenia  u Zamawiającego i uregulowaniu przez Wykonawcę należności  
podwykonawcom (po uprzednim złożeniu oświadczenia podwykonawcy o  uregulowaniu należności na jego 
rzecz).  Brak  w/w oświadczenia  spowoduje  zatrzymanie  wynagrodzenia  Wykonawcy  bez  prawa żądania  
przez niego odsetek za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze.

§ 9

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancją zgodnego z 
umową  wykonania  robót  oraz  służy  do  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania umowy, a także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Dostarczone ono  
będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i w formie dopuszczonej 
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przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych - art.148 ust.1.

2. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie umowy w formie gwarancji 
     na kwotę: -------------------------, co stanowi 5%  całkowitej wartości przedmiotu umowy.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu, Wykonawca wniesie je na ustalony z Zamawiającym 
rachunek bankowy do dnia podpisania umowy.
2. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
-70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po dokonaniu odbioru końcowego robót bez usterek.
-30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako pokrycie ewentualnych roszczeń
-Zamawiającego z tytułu gwarancji  i  rękojmi  i  zostanie zwrócone w terminie 14 dni  po upływie okresu 
gwarancji i odbiorze pogwarancyjnym.
Kwota  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy wniesiona  w pieniądzu zostanie  zwrócona  wraz  z 
odsetkami  w  wysokości  odsetek  naliczonych  przez  bank  obsługujący  Zamawiającego  od  środków 
zgromadzonych na tym rachunku pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowych. 
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia  
roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane roboty.

§ 10

1.   Przekroczenie terminu oddania obiektu z przyczyn zależnych od Wykonawcy spowoduje
pomniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 0,2% wartości umowy za
każdy dzień przekroczenia terminu z faktury Wykonawcy.

   2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających 
eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę do 10% 
wartości umowy.

3. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji dające się
usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób wspólnie ustalony.

4. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
   zapłaci  karę  w wysokości  0,05% wynagrodzenia  umownego  za  każdy dzień  zwłoki,  licząc  od  dnia 
uzgodnionego jako termin usunięcia usterek. 

   5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od 
umowy  przez  Zamawiającego  z  powodu  realizacji  przez  Wykonawcę  zamówienia  w  sposób  istotnie  
odbiegający od warunków umowy/ w tym specyfikacji technicznej/ upoważnia Zamawiającego do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy.

6. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz kwoty utraconych dotacji  z winy Wykonawcy, 
będą  potrącane  przez  Zamawiającego  z  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  oraz  wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy.

8. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy współpracy z niżej wymienionymi

Podwykonawcami i następujące roboty o ile zamiar taki Wykonawca wskazał  w złożonej ofercie.:
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- ………………………………………………………………………………………………….

     Zmiana podwykonawcy ustalonego w ofercie – umowie lub podzlecenie robót innym podwykonawcom 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

1.a) Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w punkcie 1 z podwykonawcą 
nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w  art. 647 I i art 647 1 (2)  Kodeksu 
Cywilnego w trybie niżej określonym:

a) do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy;
b) umowy o których mowa w punkcie a) powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

     2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje,  
jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie później
niż w terminie określonym ustawą z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach

     handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.).  Fakt uregulowania w/w wynagrodzenia  
Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu zgodnie z zapisem § 8 pkt 4a.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę 
zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy i dokumentów wymienionych w § 1 
pkt. 2.2 niniejszej umowy. 

 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy (art. 
145 Prawo zamówień publicznych).

§ 13

ODBIORY I PROCEDURA

Protokół odbioru częściowego;

Po zakończeniu etapu robót zgodnie z harmonogramem wg. załącznika nr 2a do SIWZ, dokonaniu wpisu w 
dzienniku  budowy przez  kierownika  budowy i  potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  częściowego przez 
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru.

 Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

a) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

b) dziennik budowy – do wglądu,

c) protokóły badań i sprawdzeń –  występują,

d) rozliczenie częściowe ( kosztorys powykonawczy) etapu budowy z podaniem wykonanych elementów, 
ich ilości i wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/.
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Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy 
w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie czynności  odbioru częściowego powinno nastąpić  w ciągu 7 dni  roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru.

Protokół  odbioru  częściowego sporządzi  Inwestor  na  formularzu  określonym przez  Inwestora  i  doręczy 
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

Protokół odbioru końcowego;

Po zakończeniu robót,  dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu 
gotowości  odbioru końcowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi  Inwestora  o gotowości  
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

c) dokumentację  powykonawczą  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem  budowlanym,  
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokóły badań i sprawdzeń  

g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości  

     ogółem brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie  czynności  odbioru powinno nastąpić  (zakończyć)  w ciągu 7 dni  roboczych  licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru.

Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Inwestor  na  formularzu  określonym  przez  Inwestora  i  doręczy 
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jeżeli  w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady,  to Inwestorowi  
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)   jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli  wady  uniemożliwiające  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Inwestor  może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

§ 14

1. Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:
……………………w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych 

……………………. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  sieci i instalacji elektrycznych,
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……………………w specjalności specjalności konstrukcyjno-budowlanej,budynków i budowli

2. Kierownikiem budowy  z ramienia Wykonawcy będzie:
…………………………………………………………………………..

3. O propozycji zmian inspektorów nadzoru oraz kierownika budowy strony będą się wzajemnie pisemnie 
powiadamiały.

4. Osoby podane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo budowlane .

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych  
warunków  zamówienia  dotyczącej  przedmiotu  umowy,  przepisy  ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późniejszymi zmianami) oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  pod 
rygorem nieważności.

§ 17

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu 
powszechnego w Kozienicach

§ 19

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden  egzemplarz  otrzymuje 
Wykonawca, pozostałe dwa egzemplarze pozostają u Zamawiającego.

  ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 3.

OŚWIADCZENIE
______________________________________________________________________

Wykonawca -nazwa Wykonawcy
______________________________________________________________________

siedziba
Oświadcza, że:
1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 223 z 2007 r. , 
poz.1655 z późn.zm.).

____________________________
miejscowość, data

____________________________
podpis i pieczęć

przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik Nr 4

nazwa Wykonawcy:___________________________________
adres Wykonawcy:___________________________________

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT

składając ofertę w przetargu na „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Oleksowie"oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma/podwykonawca* wykonała (zakończyła), w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie), następujące zamówienia:

Nazwa zadania z lokalizacją, opisem 

rodzaju

i zakresu wykonanych robót

Nazwa zamawiającego

Wartość
wykonanych 

/zakończonych/
robót /brutto/

Czas realizacji
Określić

czy zamówienie
wykonał 

Wykonawca czy 
podwykonawca

data 
rozpoczęcia

mc.-rok

data 
zakończenia

mc.-rok

1 2 3 4 5 6

Uwaga!
1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje, opinie) zamawiających potwierdzające, iż wymagane w pkt 5.1.2., 5.3.1. SIWZ 

roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

2. Powyższy wykaz składany przez Wykonawców występujących wspólnie należy opracować odrębnie przez poszczególnych 
Wykonawców (uczestników oferty wspólnej), którzy w całości lub części spełniają wymagany warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia  (pkt 5.1.2, 5.3.1. SIWZ). Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę, którego informacja dotyczy oraz przez 
pełnomocnika.

3. Wykonawca, który przedstawi w wykazie doświadczenie zdobyte przy realizacji zamówień wspólnie z innymi wykonawcami  (np. w 
formie  konsorcjum) podaje tylko ten zakres robót i ich wartość, który sam faktycznie wykonał w ramach konsorcjum.

4. W przypadku podania w wykazie robót zamówień zrealizowanych przez podwykonawców, wówczas należy przedłożyć pisemne 
zobowiązanie podwykonawcy do wykonania części zamówienia.

5. Roboty wykazane w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia  (pkt 5.1.2., 5.3.1. SIWZ).

___________________dnia____________

          __________________
                               (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Znak sprawy :ZP/3/B/2010                                                                      Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie


