Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na wykonanie zadania:
„Wydłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Popiełuszki, Bema i Solidarności w Jarocinie”

CIELCZA, 2012-03-06

Niniejsze postępowanie jest zamówieniem sektorowym, które ze względu na swoją wartość szacunkową, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
adres: 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1, e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
tel.: 62 747 31 60, fax: 62 747 34 80, NIP 617-17-21-399, REGON 250737209
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie wydłużenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Popiełuszki, Bema i Solidarności w Jarocinie.
Charakterystyka:
Sieć wodociągowa
− z rur PCV ∅ 90 o dł. 138,5 mb (mapa nr 1)
− z rur PCV ∅ 110 o dł. 364 mb (mapa nr 1)
− z rur PCV ∅ 110 o dł. 338,5 mb (mapa nr 2)
Sieć kanalizacji sanitarnej
− z rur PCV ∅ 200 o dł. 312 mb (mapa nr 1)
− z rur PCV ∅ 200 o dł. 204,5 mb (mapa nr 2)
oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami.
Pełny i szczegółowy zakres rzeczowy został wskazany w takich dokumentach jak:
projekty budowlano-wykonawcze (stanowiące załącznik do specyfikacji) oraz przedmiary robót (stanowiące załącznik do specyfikacji).
Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano-wykonawczych (stanowiących załącznik
do niniejszej specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa: lub równoważne.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy.
Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonawcę wyłonionego w wyniku niniejszego postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych, z zastrzeżeniem, że nie może to mieć miejsce częściej niż raz w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym podstawą do ich wystawiania mogą być jedynie protokoły częściowe podpisane przez kierownika budowy i Zamawiającego. Termin płatności faktur (częściowych i końcowej): do 90 dni.
Zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót, których łączna wartość nie przekroczy 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia.
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W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru
2. Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej
trwania
3. Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne
4. Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy
5. Ubezpieczenia budowy
6. Przejęcia placu i terenu budowy
7. Prowadzenia dziennika budowy
8. Postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebezpiecznymi,
zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem będzie m.in.: przedstawianie właściwych kart przekazania odpadów
9. Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego
10. Przedkładania sprawozdań rzeczowych – co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego
11. Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy
12. Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót
13. Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia
14. Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy
15. Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu
kołowego
16. Odwodnienia terenu budowy
17. Stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego nad całością prac
18. W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu
usunięcia kolizji
19. Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników
majątkowych, znajdujących się na terenie budowy
20. Odtworzenia elementów infrastruktury
21. Odtworzenia nawierzchni
22. Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót
23. Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza)
4. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających.
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6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać ofert wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się w następujący sposób:
a) zakres rzeczowy w ul. Bema w Jarocinie: do dnia 30.03.2012 r.
b) pozostały zakres rzeczowy: do dnia 30.06.2012 r. (w tym dostarczenie do Zamawiającego zarejestrowanej w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dotyczącej całego zakresu rzeczowego)
8. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
8.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
8.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
8.5. Wykażą roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
w tym Wykonawca wykaże, że wykonał:
a) minimum 1 zadanie, którego przedmiotem była budowa sieci wodociągowej z rur PCV o długości nie mniejszej niż 800 mb
oraz
b) minimum 1 zadanie, którego przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości nie mniejszej niż 500 mb
8.6. Wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że
Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych
w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
8.7. Złożą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowią-
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8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

zek posiadania takich uprawnień, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych
w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 700 tys. zł lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 tys. zł Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania
ofert
Przedstawią 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,
przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca posiada polisę na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln zł
Złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed
upływem terminu składania ofert
Przedstawią 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 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 trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 8.17.4 – 8.17.8 niniejszej specyfikacji, wystawiona nie wcześniej niż
sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 8.17.9 niniejszej specyfikacji, wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Wskażą w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzą podwykonawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia
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8.17. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
8.17.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do
dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności;
8.17.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono;
8.17.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
8.17.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
8.17.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8.17.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8.17.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8.17.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8.17.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
8.17.10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
8.18. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
8.18.1. wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
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8.18.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8.18.3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
8.19. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8.20. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9, zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki
wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.1.
Oświadczenie wg załączonego do specyfikacji wzoru.
9.2.
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 ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
w tym Wykonawca wykaże, że wykonał
a) minimum 1 zadanie, którego przedmiotem była budowa sieci wodociągowej z rur PCV o długości nie mniejszej niż 800 mb
oraz
b) minimum 1 zadanie, którego przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości nie mniejszej niż 500 mb
9.3.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych
w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
9.4.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, przy czym najważniejszym elementem będzie
wskazanie przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada:
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9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych
w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 700 tys. zł lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 tys. zł Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania
ofert
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca posiada polisę
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln zł
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg załączonego do specyfikacji wzoru
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
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 trzy miesiące przed upływem terminu
składania ofert
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 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 trzy
miesiące przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 8.17.4 – 8.17.8 niniejszej specyfikacji, wystawiona nie wcześniej niż
sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 8.17.9 niniejszej specyfikacji, wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot
zamówienia
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9.14.

Pełny kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy), zawierający
wszystkie pozycje z załączonych do specyfikacji przedmiarów. Kosztorys
ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez
Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie
elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu
przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót wg zasad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględniać wszystkie koszty niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych
w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści
pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego
w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem
oferty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień
9.15. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi
być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców – w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych podmiotów
9.16. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 8.17.4 – 8.17.8 niniejszej specyfikacji, 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 pkt 8.17 niniejszej specyfikacji,
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.
9.17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
9.17.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.8, 9.9, 9.10, 9.12 pkt
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
9.17.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
9.17.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ra-
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ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
9.17.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
9.17.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.11 niniejszej specyfikacji – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt 8.17.4 – 8.17.8 niniejszej specyfikacji
9.17.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.17.1.1, 9.17.1.3. i 9.17.2. niniejszej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w 9.17.1.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez wykonawcę.
9.17.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.17.1, 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. Zapisy pkt 9.17.3. stosuje się odpowiednio.
9.17.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9.18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.18.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez
wszystkich zainteresowanych wykonawców – jeśli dotyczy (w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych podmiotów).
9.18.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów, o których mowa w punktach: 9.1, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11,
9.12 niniejszej specyfikacji – nie podlegają one sumowaniu.
9.18.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że
żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
9.18.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów
albo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną
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9.18.5.

9.18.6.
9.18.7.

9.18.8.
9.18.9.

wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 9.18.2. niniejszej
specyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy
należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się
przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres partnerów.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Tel. 509 940 675 / Fax 62 747 34 80 / e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Tomasz Olszak
12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13. Termin związania ofertą
13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
13.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu
związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
14. Opis sposobu przygotowywania ofert
14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których
oferta odpowiada zasadom i wymaganiom określonym w specyfikacji.
14.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
14.3. Ofertę składa się (pod rygorem nieważności) w formie pisemnej.
14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
14.6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
14.7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta.
14.8. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
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14.9.

Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym
załącznik do specyfikacji.
14.10. Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do zamawiającego, z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie nazwy zamówienia: „Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Wydłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Popiełuszki, Bema i Solidarności w Jarocinie. Nie otwierać przed
godz. 12.00 dnia 16.03.2012 r.”
14.11. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie.
15. Miejsce oraz termin składania ofert
Sekretariat w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Cielczy, adres: 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1.
Termin składania: do dnia 16.03.2012 r. do godz. 11.00.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Biuro nr 6 w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Cielczy, adres: 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1.
Termin otwarcia: dnia 16.03.2012 r. o godz. 12.00.
16. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentach, o których mowa w pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia” z których za wiodący
uznaje się przedmiar robót (cena kosztorysowa). Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót wg zasad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych
w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględniać wszystkie koszty niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku
do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści pozycji przedmiaru, zmiana
w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty, chyba że taką zmianę przewidział
Zamawiający. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień.
Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zmianie może ulec jedynie obmiar (w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące
z pomiarów geodezyjnych) – pozostałe czynniki cenotwórcze musza być takie same
jak w wybranym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym.
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17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w złotych polskich – PLN.
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Cena – 100 %, liczona wg wzoru: E = A / B x 100 pkt x 100 %, gdzie: A – suma cen
brutto najniższa z oferowanych; B – suma cen brutto badanej oferty
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
Zamawiający nie przewiduje formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
W załączeniu do specyfikacji.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie przewiduje możliwości wniesienia protestów dotyczących postanowień niniejszej specyfikacji, a także protestów wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie specyfikacji.
23. Zasady udzielania zamówień
23.1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców.
23.2. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, o ile niniejsza specyfikacja nie stanowi inaczej.
23.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
23.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
23.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
24. Wybór oferty najkorzystniejszej
24.1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia
ofert.
24.2. Otwarcie ofert jest jawne.
24.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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24.4.
24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

Informacje, o których mowa w pkt 24.3., przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie prowadzi z wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 24.6.,
nie dokonuje jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący
sposób:
24.7.1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
24.7.1.1.
jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
24.7.1.2.
jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek
miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
24.7.2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
24.7.2.1.
jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części
zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny
za części zamówienia,
24.7.2.2.
jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
24.7.2.3.
jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani
podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
24.7.3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
24.7.3.1.
przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez
względu na sposób jej obliczenia,
24.7.3.2.
jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie
ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową
cenę ryczałtową podaną słownie,
24.7.3.3.
jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne
ceny ryczałtowe.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
24.8.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
24.8.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
24.8.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
24.8.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania
ofert;
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24.9.
24.10.

24.11.

24.12.

24.13.
24.14.

24.15.

24.16.

24.8.5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie pkt 24.7. specyfikacji, lub błędy w obliczeniu ceny;
24.8.6. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
24.8.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

25. Unieważnienie postępowania
25.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
25.1.1.
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
25.1.2.
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
25.1.3.
w przypadkach, o których mowa w pkt 24.15. specyfikacji, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
25.1.4.
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
25.1.5.
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia.
25.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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26. Zawarcie umowy
26.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą.
26.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy
w sprawie zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w pkt 25 specyfikacji.
26.3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,
chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
26.4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
26.5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
26.6. Wykonawcy, o których mowa w pkt 23.5. specyfikacji, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
26.7. Zamawiający nie dokona żadnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
26.8. 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 przypadku
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Jarocin, dnia………………

Podpisano.......................................
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Załącznik nr 1
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa wykonawcy

Oferta
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Wydłużenie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Popiełuszki, Bema i Solidarności w Jarocinie” zgodnie
z wymaganiami określonymi w specyfikacji, oświadczamy, że:
1.

Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę:
Cena netto.......................... zł
słownie:......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
+ 23 % VAT
cena brutto.......................... zł
słownie:......................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Udzielamy ................. m-cy gwarancji na wykonane roboty.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia jest następujący:
a) zakres rzeczowy w ul. Bema w Jarocinie: do dnia 30.03.2012 r.
b) pozostały zakres rzeczowy: do dnia 30.06.2012 r. (w tym dostarczenie do Zamawiającego zarejestrowanej w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej dotyczącej całego zakresu rzeczowego)
4. Zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót, których łączna wartość nie przekroczy .......... % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia.
5. Termin płatności faktur: do 90 dni.
6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji, w tym z istotnymi postanowieniami umowy i dokumentacją techniczną i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
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8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
10. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że niezłożenie
przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów, może spowodować odrzucenie
oferty.
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić poniżej wszystkie
załączniki):

Oferta zawiera............. stron kolejno ponumerowanych
Podpisano.......................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 2
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa wykonawcy

Oświadczenie
Oświadczam, że:
1.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
3.
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Podpisano.......................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 3
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa wykonawcy

Wykaz robót budowlanych
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia:
Lp.

Charakterystyka wykonanych
robót budowlanych

Data i miejsce
wykonania

1.

2.

3.

4.

Obowiązkowo – do ważności niniejszego wykazu – należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

Podpisano.........................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 4
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa wykonawcy

Wykaz osób
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Do realizacji niniejszego zamówienia proponujemy odpowiedni personel techniczny:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie,
wykształcenie

Zakres czynności

Podstawa
dysponowania

1.

2.

3.

4.

Podpisano.........................................
(upoważniony przedstawiciel)

21

Załącznik nr 5
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa wykonawcy

Oświadczenie o personelu kierowniczym

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
a mianowicie Kierownik Budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych
w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Podpisano.........................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 6
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczamy o braku wobec nas podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 8.17 niniejszej specyfikacji.

Podpisano.........................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 7
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa wykonawcy

Wykaz części zamówienia,
której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom
Przy realizacji niniejszego zamówienia
będziemy korzystać / nie będziemy korzystać*
z podwykonawców.
W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców należy w poniższej tabeli
wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, przy
czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć
.......... % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia.
Lp.

Zakres
powierzanych robót

Wartość
powierzanych robót

1.

2.

3.

* niepotrzebne skreślić

Podpisano.........................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 8

Istotne postanowienia umowy
1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

§1
Na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz decyzji Zamawiającego o jej przyjęciu, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie: „Wydłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Popiełuszki, Bema i Solidarności w Jarocinie”, wg przekazanych projektów budowlano-wykonawczych oraz przedmiarów
robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującymi w tym
zakresie, zwany w dalszej części umowy „Przedmiotem Umowy”.
Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu
przez Zamawiającego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1.1. Projektami budowlano-wykonawczymi
1.2.
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia
1.3.
Kosztorysem ofertowym i ofertą Wykonawcy
1.4.
Warunkami pozwoleń na budowę
1.5.
Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, w tym:
Prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych
1.6.
Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami
Zmiana technologii wykonania robót wymaga zgody autora projektu i Zamawiającego.
§3
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez
Wykonawcę.
Wszystkie dostarczone urządzenia, materiały i robocizna muszą być zgodne z normami
polskimi, posiadać stosowny atest i certyfikat pochodzenia wyrobu.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca
dokona na własny koszt.
Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonawcę.
§4
Wykonawca może powierzyć wykonane części zamówionego dzieła Podwykonawcy
tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zakres robót realizowany
przez Podwykonawcę.
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót, których
łączna wartość nie przekroczy .......... % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot
zamówienia.

§5
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się w następujący sposób:
a)
zakres rzeczowy w ul. Bema w Jarocinie: do dnia 30.03.2012 r.
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b)

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.

pozostały zakres rzeczowy: do dnia 30.06.2012 r. (w tym dostarczenie do Zamawiającego zarejestrowanej w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej dotyczącej całego zakresu rzeczowego)

§6
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie (cena kosztorysowa)
za wykonanie przedmiotu umowy ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę
netto……………… zł (słownie:…………………………………………………………).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie powiększone o należny podatek od towarów
i usług wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów w dniu fakturowania.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.
W przypadku zaistnienia wykonania robót koniecznych do ukończenia przedmiotu
umowy objętego niniejszą umową, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.
Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 4 zostanie obliczone
na podstawie cen jednostkowych zbudowanych w oparciu o czynniki cenotwórcze
podane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
Wszystkie roboty konieczne nie ujęte w dokumentacji technicznej mogą być wykonane
tylko na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności. Czynności te
muszą być poprzedzone pismem skierowanym do Zamawiającego przez Wykonawcę,
mówiącym o przyczynach i okolicznościach zaistniałych sytuacji w taki sposób, by Zamawiający mógł obiektywnie podjąć decyzję, co do dalszego przebiegu prac. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, Zamawiający nie sfinansuje takich robót.
Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zmianie
może ulec jedynie obmiar (w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z pomiarów geodezyjnych) – pozostałe czynniki cenotwórcze musza być takie same jak w wybranym
przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym.
Zamawiający będzie realizował faktury Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 90 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu przez
Wykonawcę.
Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych, z zastrzeżeniem, że nie może to mieć miejsce częściej niż raz w danym miesiącu
kalendarzowym, przy czym podstawą do ich wystawiania mogą być jedynie protokoły
częściowe podpisane przez kierownika budowy i Zamawiającego. Zapisy § 6 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
§7
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
………………………………. .
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
………………………………. .

§8
Zamawiający jest zobowiązany obok zapłaty ustalonego wynagrodzenia do:
1.
Przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę i innych wymaganych decyzji administracyjnych
2.
Przekazania Wykonawcy dzienników budowy
3.
Przekazania Wykonawcy terenu i placu budowy
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Przekazania Wykonawcy projektów określających przedmiot umowy
§9
Wykonawca powołuje kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu
umowy w osobie............................................................
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
Wykonawca zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, w tym nadzór nad
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.
Ścisłej współpracy z Zamawiającym
2.
Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń
socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania
3.
Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne
4.
Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy
5.
Ubezpieczenia budowy
6.
Przejęcia placu i terenu budowy
7.
Prowadzenia dziennika budowy
8.
Postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem będzie m.in.: przedstawianie właściwych kart
przekazania odpadów
9.
Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego
10. Przedkładania sprawozdań rzeczowych – co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego
11. Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy
12. Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie
robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót
13. Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia
14. Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy
15. Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji
zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego
16. Odwodnienia terenu budowy
17. Stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego nad całością prac
18. W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu usunięcia
kolizji
19. Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy
20. Odtworzenia elementów infrastruktury
21. Odtworzenia nawierzchni
22. Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru
robót
23. Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja
powykonawcza).
§ 10a
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
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Za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót
Za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót,
obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem
robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
Za wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania
składek ubezpieczeniowych obciążających wyłącznie Wykonawcę
Wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu i terenie budowy
w związku z prowadzonymi robotami.
§ 11
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
a)
Odbiór końcowy inwestycji
b)
Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem
do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty
zakończenia robót.
W ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający powołuje komisję odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończeniem prac komisji jest spisanie protokołu bezusterkowego odbioru i jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót.
Odbiór końcowy i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji.
Zamawiający sprawdza kompletność przekazanych im przez Wykonawcę dokumentów.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający
odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności odbiorowe.
W czynnościach odbioru będą uczestniczyć kierownik budowy, przedstawiciel projektanta oraz przedstawiciele właściwych organów administracyjnych i instytucji i inne
osoby podane przez Zamawiającego.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia
właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,
a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy.
Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega
na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac,
a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.
§ 12
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji
wynosi ……. miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad lub
usterek, o których mowa w niniejszym paragrafie w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 13
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne dotyczące wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za wady stwierdzone w trakcie odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili odbioru.
O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 30 dni
od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie
dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy,
jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez strony
umowy usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie określonym
w ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad lub
usterek, o których mowa w § 13 ust. 1 w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy
netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 14
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:
a)
Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki
b)
W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości strat, jakie
w związku z tym poniósł Zamawiający
c)
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy
d)
W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy, Zamawiający nalicza karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne za każdy dzień zwłoki w dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy w wysokości 3 % wartości robót podlegających odbiorowi.
Kary, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą sytuacji przewidzianych w § 15 ust. 1.
Kary, o których mowa w ust. 1 lit. d), nie dotyczą sytuacji przewidzianych w § 15 ust. 2.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 15
może
odstąpić
od
umowy,
jeżeli:
Zamawiający
a)
Nie zostaną zapewnione źródła finansowania inwestycji
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Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.
Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
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 przypadku, o którym mowa w powyższym zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
1.1. Zamawiający nie dokona zapłaty faktury przez okres dwóch miesięcy od terminu ustalonego na zapłatę
1.2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksów pod rygorem
nieważności.

§ 17
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sad właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
§ 18
Integralną częścią umowy są:
1.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2.
Projekty budowlano – wykonawcze
3.
Oferta Wykonawcy
4.
Kosztorys ofertowy
§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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Załącznik nr 9

Projekty budowlano – wykonawcze
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Załącznik nr 10

Przedmiary robót
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