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Nr sprawy: ZP.271.1.2014 
 

 
  ZATWIERDZAM:                           UZGODNIONO:                             SPORZĄDZIŁ: 

 
 

……………………….                    ……………………….                  ……………………… 
    (Podpis kierownika jednostki)                               (Podpis pracownika merytorycznego)                                           (Podpis) 

 
  

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.)  
 
 

na zadanie pn.: 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w Strzelcach 

 
 
 

UWAGA! 
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony www.domaszowice.pl związani są wszelkimi 
modyfikacjami i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego  
Portal internetowy UZP – BZP:  
- www.portal.uzp.gov.pl,  
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,  
- strona internetowa Gminy Domaszowice – www.domaszowice.pl 

 
Domaszowice, 15.07.2014 r. 

http://www.domaszowice.pl/
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I. OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA 

 

1.1 Nazwa (firma) zamawiającego 
 

Zamawiającym jest Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje Wójt Gminy 
Domaszowice 
GMINA DOMASZOWICE  
ul. Główna 26 , 46-146 Domaszowice 
REGON: 531413136, NIP: 752-13-73-411 
Adres do korespondencji:  
Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice 
tel. 77 4108250, fax 77 4108250 wew. 120 
e-mail: ug@domaszowice.pl  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530  
Konto do wpłacenia wadium:  
Bank Spółdzielczy w Namysłowie/Oddział Domaszowice  
Nr konta 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 
 

1.2 Numer zamówienia publicznego 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
ZP.271.1.2014 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni 
powoływać się na ten znak. 
 

1.3 Informacje uzupełniające 
1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów 
przygotowania oferty i w żadnym przypadku nie powinny być 
wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie 
uczestniczącym w postępowaniu.  

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką 
ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 
zmianami).  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać 
unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie 
unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wykonawców 
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy. 

 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy 
pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
przydomowymi pompowniami, rurociągu tłocznego, pompowni tłocznej St-1 dla wsi 
Strzelce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w Strzelcach”  
Miejscowość Strzelce, obręb Strzelce, nr działek ewidencyjnych:    
830, 22, 21, 16, 30, 12, 11/12, 15, 516/1, 872, 537/1, 917, 625/2, 939, 11/2, 11/3, 11/6, 
11/7, 11/8, 11/10, 11/14, 23/3, 23/9, 30, 80, 82, 83, 85, 86, 88/1, 91, 96, 97, 98/1, 99/1, 
100/16, 101/4, 103, 106/5, 106/6, 107, 108, 109, 110/1, 113/2, 114/2, 114/3, 119, 
120/2, 121, 122, 130/1, 131/4, 132/1, 183, 184, 185/4, 186/1, 190/2, 194/1, 196/3, 
196/4, 199/1, 201, 204, 206, 207, 212, 217/2, 218, 219/1, 220, 223/1, 225/4, 226, 227/2, 
228, 230/1, 231, 232/1, 232/2, 251/1, 251/2, 251/3, 254/1, 255, 256, 257/1, 314/1, 315, 
316, 319, 320, 323, 324/1, 325, 326, 327, 328, 329/1, 331, 332, 334/2, 337, 338, 339/1, 
341, 344, 345/5, 346/1, 347, 465/5, 465/8, 465/9, 465/10, 466/1, 467, 468, 469, 471/1, 
471/5, 473, 474/2, 475/1, 476/1, 477/4, 478, 479/1, 480, 481/4, 482/2, 483, 484, 485/1, 
487, 489, 490, 491, 492/5, 492/6, 493, 494/2, 516/2, 520, 521, 522, 523, 524/1, 524/3, 
525/2, 526/1, 526/2, 527, 528, 530, 531/1, 532/2, 534/1, 535/1, 535/2, 537/2, 538/1, 
539/1, 540/1, 551, 563, 597/1, 580/3, 580/4, 599/1, 600, 601, 603, 604, 605, 607/5, 612, 
613, 629/4, 625/1, 630, 649, 650/4, 656, 663/3, 664/1, 664/2, 829/1, 829/2, 829/4, 
829/5, 839, 844, 845, 847, 854, 873, 874, 878, 879, 922, 924, 955/1   
Działka numer: 

16 – obręb Rychnów (w zakresie włączenia do studni kanalizacyjnej) 

Działki numer: 

261/1, 261/2 – obręb Gręboszów (w zakresie rurociągu tranzytowego Strzelce-Rychnów) 

  
Zakres robót budowlanych: 
- rurociąg tłoczny tranzytowy – układany metoda przewiertu sterowanego, montaż 
rurociągów z rur polietylenowych, roboty rozbiórkowe (w tym demontaż sieci 
kolidujących), roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopu, z próbami 
pomontażowymi, z odwodnieniem (jeżeli wymagane),  z rurami ochronnymi, 
studnia zasuw z czyszczakiem,  studnie zasuw z odpowietrznikiem, badania, próby, 
inwentaryzacja geodezyjna, 
- tłocznia ścieków - dostawa i montaż kompletnie wyposażonej tłoczni ścieków, 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, próby pomontażowe, zabezpieczenie wykopu, 
odwodnienie, izolacja i zagęszczenie, zasilanie elektryczne, pomiar energii 
elektrycznej, instalacja elektryczna, monitoring i AKPiA, zagospodarowanie terenu 
pompowni, badania , próby, inwentaryzacja geodezyjna, 
- kanalizacja tłoczna – układana metoda przewiertu sterowanego, montaż 
rurociągów z rur polietylenowych, roboty rozbiórkowe (demontaż sieci 
kolidujących), roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, roboty pomontażowe,    
odwodnienie (jeżeli wymagane), rury ochronne, studnie rewizyjne z zasuwami i 
czyszczakiem, badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna,  
- kanalizacja grawitacyjna – przyłącza, montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PCV 
fi 160 mm oraz studzienek rewizyjnych PP fi 425 mm, przepięcia na odcinku od 
budynku do rurociągu do pompowni przydomowej, roboty rozbiórkowe, roboty 
ziemne, zabezpieczenie wykopu, próby pomontażowe, odwodnienie (jeżeli 
wymagane), badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna,  
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- pompownie przydomowe - dostawa i montaż kompletnie wyposażonej 
przydomowej pompowni, roboty rozbiórkowe,  roboty ziemne, próby pomontażowe, 
zabezpieczenie wykopu, odwodnienie, zagęszczenie, zasilanie elektryczne, pomiar 
energii elektrycznej, instalacja elektryczna, uporządkowanie terenu, badania, próby, 
inwentaryzacja geodezyjna, 
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (drogi powiatowe i gminne) nawierzchnie 
bitumiczne gresowe, żwirowo-ziemne, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 
drogowych, frezowanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy 
podsypki piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją 
materiałów z rozbiórki. 
 

Szczegółowy opis robót zawarto w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.  
Uwaga ! Sieć kanalizacji Strzelec należy połączyć z siecią tranzytu Strzelce- 
Rychnów.  
 

Nazwy i kody  CPV: 

45 00 00 00-7   Roboty budowlane 
45 20 00 00-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                           budowlanych lub ich  części : roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
45 30 00 00-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45 23 24 40-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45 31 12 00-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
45 23 24 23-3    Przepompownie ścieków 
45 23 14 00-9    Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45 31 00 00-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45 31 61 00-6    Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
45 31 70 00-2    Inne instalacje elektryczne 
31 20 00 00-8    Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
31 12 20 00-7    Jednostki prądotwórcze 
 
  
Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
projektem budowlanym, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniem budowy przyłączy, 
przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką 
budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy.  
Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi 
przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w 
jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w 
związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, 
zapoznanie się z: projektem budowlanym, ogólną specyfikacją techniczną, 
pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem budowy przyłączy, przedmiarem robót oraz 
innymi działaniami) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i 
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ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w 
przygotowaniu oferty i do podpisania umowy.  
Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym 
również z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , wszelkimi zmianami 
do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych 
informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w 
jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. 
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do :  
- prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
- przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na 
wbudowane urządzenia i materiały budowlane,  
- przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przepompowni ścieków i 
pompowni przydomowych,  
- przedstawienia protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu 
dopuszczających do eksploatacji,  
- przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów (grawitacyjnych, 
tłocznych i przyłączy) w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i 
instalacji elektrycznych,  
- wykonania inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wykonaniu wraz 
z raportem inspekcji, przy czym inspekcja ma potwierdzić prawidłowe wykonanie 
rurociągu.  
Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzować się 
następującymi cechami: 
* czytelna ostrość obrazu, 
* wszystkie kinety i połączenia rur muszą być sfilmowane na całej długości, 
* zapis inspekcji ma potwierdzać faktycznie spadki dna kanału, 
* suma odcinków sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia. 
Dokumentacja po wykonaniu inspekcji winna obejmować: 
* płytę CD z nagranym raportem, 
* mapę z zaznaczoną trasą kanału, numerami studzienek, początkiem i końcem 
inspekcji, 
* wykresy spadku dna kanału, 
* fotoraport uszkodzeń, 
* opis studzienek kanalizacyjnych, 
* obmiar wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, 
długości badanych odcinków, drogi, materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości 
wykonanych fotografii. 
- zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. Namiar geodezyjny powykonawczy w skali 1:500 w 2 
egzemplarzach wykonany przez uprawnionego geodetę, w formie papierowej i 
numerycznej (na nośniku elektronicznym * dwa), 
- wywozu gruzu, odpadów poza teren prowadzenia robót budowlanych, na 
składowisko odpadów. Wykonawca musi przedstawić kartę przyjęcia gruzu na 
wysypisko, 
- zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 
budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 



8 

 

nieupoważnionych i wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego 
projektu, zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji, 
- wykonawca zobowiązany jest doprowadzić nawierzchnie dróg, trawników, 
elewacji budynków i innych obiektów naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia do stanu pierwotnego, 
- Wykonawca zobowiązany jest także dokonać wszelkich uzgodnień i ewentualnych 
opłat związanych z zajęciem pasa drogowego oraz innych opłat związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia. W razie konieczności Wykonawca zapewni i 
wykona zastępczą organizację ruchu kołowego na czas trwania robót wg projektu 
organizacji ruchu sporządzonego przez Wykonawcę.  
 

Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawcę:  
- na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia przez Zamawiającego, uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne odtworzy i utrwali na własny koszt,  
- wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca 
uwzględni w cenie kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 
Wykonawca pokryje również wszystkie koszty, o których mowa w decyzjach 
administracyjnych, 
- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,  
- W przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i zabezpieczenia przed 
dopływem wód Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i 
sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne 
właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, 
warunków posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega 
zatwierdzeniu przez właściwe organy administracji państwowej.  
Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat licząc od daty protokołu 
odbioru robót.  

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

 

4. TERMINY 
 

4.1 Termin udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy). 
 

4.2 Termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 30.07.2014 r. do godz. 930 w pok. nr 1 (Sekretariat) 
Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.  
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy).  
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
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11 ust. 8 ustawy, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 
terminie.) 

 

4.3 Termin otwarcia ofert 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie 
zamawiającego – (sala narad) Urzędu Gminy Domaszowice 
 

4.4 Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert (art. 85 ust. 1 ustawy). 
 

4.5 Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20 maja 2015 r. 
 

4.6 Termin podpisania umowy 
Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do 
wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 
 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

5.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego 
warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty. 

Każdy Wykonawca samodzielnie musi spełniać ww. warunek. 
 

5.2 Wiedza i doświadczenie   
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia,  jeżeli wykaże w wykazie robót budowlanych – załącznik nr 2 do 
formularza oferty,  że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, 
co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swym zakresem 
przedmiotowi zamówienia, tj. budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej z 
podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Wartość roboty (budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej) nie może być 
mniejsza niż 4 000 000,00 zł brutto.  
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie 
niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu 
średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych 
wyłącznie w walutach innych niż PLN).  
* Dowodami, o których mowa wyżej są: 
a) poświadczenie, 
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b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 
budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich 
Wykonawców łącznie.  
Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 
do formularza oferty.  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim 
przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował 
tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do formularza oferty. 
 

5.3 Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego 
warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty. 
 

5.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi wykaz osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 i 4 do formularza 
oferty), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Wykonawca musi wykazać, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub 
będzie dysponował osobą posiadającą: 
- aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (dotyczy kierownika budowy). 
Wykonawca musi wykazać również, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobami pełniącymi obowiązki kierownika robót w specjalności :  
- drogowej,   
- konstrukcyjno-budowlanej,  
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych.  
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania 
zamówienia.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich 
Wykonawców łącznie.  
Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 
do formularza oferty. 
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W 
takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie 
dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do formularza oferty. 
 
 

5.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego 
warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty. 
 

Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców odbędzie się 
poprzez analizę i ocenę oświadczeń i dokumentów żądanych od Wykonawcy 
(metodą spełnia/nie spełnia) przez powołaną u Zamawiającego Komisję 
Przetargową.  
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu 
wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy. 

 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 
6.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć: 
1)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do formularza oferty, 
2) Wykaz robót - załącznik nr 2 do formularza oferty, 
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik 
nr 3 do formularza oferty, 
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 4 do formularza oferty, 
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6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika nr 5 do 
formularza oferty. 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
3) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.  

 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub 
więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie 
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, a 
także spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-
4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć 
oświadczenia w zakresie art. 24 ustawy Pzp, jak również dołączyć dokumenty o 
których mowa w pkt. 6.2  
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na 
każdego ze wspólników. 
 

6.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:  

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający że: 
a) 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, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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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. 

 

6.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej.  
Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6 do formularza oferty. 

 
6.5 Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom  
Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zgłoszenia do 
częściowego odbioru robót do przekazania Zamawiającemu dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru, tj.: 

- certyfikatów, aprobat i atestów na materiały,  
- protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań,  
- wykazu robót wykonanych w danym etapie (zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym) ze wskazaniem procentowego zaawansowania 
odbieranych robót,  
- innych, niezbędnych do odbioru dokumentów. 

 

6.6 Inne dokumenty 
1) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
– wg załącznika nr 7 do formularza oferty, 

2) Wypełniony formularz oferty, 
3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę, 
4) Dowód wniesienia wadium, 
5) Określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy Podwykonawcy – wg 

załącznika nr 8 do formularza oferty. 
 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 
składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy).  
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Art. 24 b. ustawy  
1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących 
między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia 
wykonawcy.  
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących 
między przedsiębiorstwami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie 
zasady uczciwej konkurencji.  
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, 
który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w 
art. 26 ust. 2d.  
 

Oferty wykonawców spełniające powyższe warunki zostaną poddane ocenie 
zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszej SIWZ.  
 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili 
ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 
poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.  
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. 
 
6.7 Forma składanych dokumentów 
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 231), dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 
dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której 
mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.  
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Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty (wymienione w pkt 6.1-6.6 SIWZ) 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19  lutego 2013 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 231). 
 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 
wykonawcy przekazują pisemnie:  
- drogą pocztową (listownie) lub 
- faksem lub drogą elektroniczną i drogą pocztową (listownie). 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu i drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt 
otrzymania czytelnego pisma. Pismo następnie musi być nadane drogą pocztową 
(listownie) nie później niż następnego dnia roboczego po przekazaniu treści za 
pomocą faksu lub drogi elektronicznej.  
Poprzez słowo „niezwłocznie” rozumie się tego samego dnia, najpóźniej następnego 
dnia roboczego – decyduje data stempla pocztowego. 
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  
- w zakresie procedury przetargowej: Marta Morga, tel. 77 410 82 50, wew. 111, fax. 
77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 
Domaszowice, e-mail: m.morga@domaszowice.pl  

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Stanisława Kramarz, tel. 77 410 82 50, wew. 
110, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 
Domaszowice, e-mail: s.kramarz@domaszowice.pl  

Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach 
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i 
uznana za wniesioną z datą tego dnia.  

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma oraz udziela informacji w godzinach 
urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 
 
 
8.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

8.1 Zasady wnoszenia wadium 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
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2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:  
- pieniądzu,  
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
- gwarancjach bankowych,  
- gwarancjach ubezpieczeniowych,  
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  
Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis dotyczy 
również wadium złożonego w innej formie niż pieniądzu. 
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 
gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać w szczególności następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji,  
d) termin ważności gwarancji,  
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie 
kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie 
kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nie leżących po jego stronie”. 
4. Postanowienia wskazane w przypadku składania przez Wykonawcę wadium 
w formie gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń. 
5. Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż 
okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.  
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie/Oddział Domaszowice, nr 
konta 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 z dopiskiem: „wadium – Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach – ZP.271.1.2014”. Wadium 
wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale w kasie 
Urzędu Gminy Domaszowice (pok. 9) do dnia 30.07.2014 r. do godz. 930 
7. Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
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przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 
bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. Dołączona do oferty kopia polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane , ale niewystarczające do 
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
8. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 
ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 

8.2 Zasady zwrotu wadium 
1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, zamawiający zwraca wadium wszystkim 
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.  
2. Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy, wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

3. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na 
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
 

8.3 Utrata wadium 
1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.  
2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

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

9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:  
1) Ofertę stanowi druk „Oferta” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.  
2) Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki 
do formularza oferty i zgodnie z wymaganiami SIWZ (załączniki złożone w 
kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych 
we wzorach druków).  
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3) Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania 
postawione w formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, 
należy dołączyć dodatkowe strony. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie 
dotyczy oferenta, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.  
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w 
językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert 
zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.  
5) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na papierze, 
zapewniającej pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. 
ołówka.  
6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające 
pełnomocnictwo podpisane przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. Osoba lub osoby 
podpisujące ofertę muszą również złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, 
w których oferent naniósł zmiany.  
Za osobę lub osoby podpisujące ofertę (uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu oferentów), uznaje się:  
a) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,  
b) osoby wskazane w CEIDG,  
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby 
wymienione w pkt. a i b,  
d) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli 
oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest 
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa (w identycznej formie jak w pkt. c) 
udzielone przez pozostałych wspólników lub umowę spółki cywilnej.  
7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz 
złożeniem ofert.  
8) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 
ustawy).  
9) Oferta musi być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opatrzona informacjami zawartymi w 
punkcie „Składanie ofert”.  
10) Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego w SIWZ.  
11) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta 
składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum/spółka 
cywilna) musi spełnić następujące warunki:  
- zawierać dokumenty wymagane od każdego podmiotu oraz spełniać wymogi oraz 
łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz nie podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp,  
- ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego,  
- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,  
- wszystkie podmioty ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

10.1 Składanie ofert 
Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. nr 1 
(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.  
Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 

Nadawca: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 
 
 
 

Adresat:  
 

Gmina Domaszowice 
OFERTA NA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
30.07.2014 r. godz. 1000 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2014 r. o godz. 930.  
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego. 
 
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 
terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
10.2 Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice.  
1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
3. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, 
ich adresy, ceny, terminy wykonania zamówienia, warunki płatności.  
4. Informacje, o których mowa w pkt. 3, zostaną doręczone wykonawcom 
nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.  
 
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia.  
Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie: dokumentacji 
technicznej, pozwolenia budowlanego, zgłoszenia budowy przyłączy, przedmiaru 
robót, który jest dokumentem pomocniczym, projektów oraz specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót, a także wszelkich zmian do SIWZ 
sporządzonych w okresie przetargowym. Wykonawca musi je zweryfikować i 
dostosować do opisu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wykonania z 
należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia, z 
ujęciem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu 
realizowanej roboty, niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej 
kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.  
Cena (brutto) oferty winna być podana w PLN.  
Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in.:  
1) wartość roboty określonej w przedmiocie zamówienia,  
2) podatek VAT,  
3) koszty pracy ludzi i sprzętu,  
4) wszystkie zastosowane materiały, narzędzia i urządzenia,  
5) wszystkie podatki i opłaty,  
6) wszelkie roboty przygotowawcze,  
7) koszty ubezpieczeń,  
8) koszty transportu, koszty załadunków i wyładunków,  
9) wszelkie roboty porządkowe, w tym także uporządkowanie terenu budowy po 
zakończeniu robót,  
10) utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, 
dozorowanie budowy),  
11) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,  
12) koszty obsługi geodezyjnej, pomiarów geodezyjnych przed- i powykonawczych 
oraz koszty z tym związane,  
13) koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień oraz koszty decyzji 
administracyjnych,  
14) koszty wszelkich uzgodnień i ewentualnych opłat związanych z zajęciem pasa 
drogowego oraz innych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  
15) koszty zapewnienia i wykonania zastępczej organizacji ruchu kołowego wraz  
z oznakowaniem,  
16) koszty zapewnienia dojść i dojazdów do przyległych posesji,  
17) koszty odwodnienia i zabezpieczenia przed dopływem wód terenu robót,  
18) koszty odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych,  
19) koszty utrzymywania zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas trwania 
robót,  
20) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w 
związku z prowadzonymi robotami,  
21) koszty związane z odbudową zniszczonych w czasie robót dróg i chodników,  
22) inne nie wymienione koszty wpływające na ostateczną cenę.  
 
 

 

Następnie oferent od tych kwot odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty i oblicza cenę 
za robotę. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod 
uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  
Podane przez wykonawcę wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 
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12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERT 
 

12.1 Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i 
zgodnych z treścią niniejszej SIWZ ofert.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje ocena w zakresie kryterium:  
- cena oferty – 100 % 

3. Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez wykonawcę wartość brutto za 
przedmiot zamówienia.  
W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:  
 

c = (n : w) x a 
 

gdzie:  
c - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty 

n- najniższa wartość z zaoferowanych ofert  
w- wartość oferty badanej  
a- waga kryterium - cena oferty (a = 100)  
 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 
ilość punktów.  
 

12.2 Ocena ofert 
Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie 
będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać 
udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 
ust. 1 ustawy), dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych 
omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą wykonawcy zgodnie z 
art. 87 ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy. Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje 
zamawiający, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia, jego oferta musi zostać odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7 
ustawy) .  
W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od 
wykonawców. Określi, zatem które oferty zostaną odrzucone, czy postępowanie 
musi być unieważnione.  
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu 
komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.  
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawierającą nazwę (firmę) albo imię i 
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
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punktację zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz 
zamieści na tablicy ogłoszeń zamawiającego i na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zamawiający 
prześle wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.  
Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy złożyli 
oferty.  
Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne zamawiający prześle wszystkim 
wykonawcom, (w przypadku unieważnienia postepowania przed terminem 
składania ofert – wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia; w 
przypadku unieważnienia postępowania po terminie składania ofert – 
wykonawcom, którzy złożyli oferty) oraz zamieści na tablicy ogłoszeń 
zamawiającego i na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice. 
 
 
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy lub art. 94 ust. 2 ustawy, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje, o których mowa w ust. 1. pkt. 1) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz 
na stronie internetowej www.domaszowice.pl  

3. Przyjęcie niniejszych warunków jest jednoznaczne z przyjęciem umowy będącej 
załącznikiem do niniejszej SIWZ.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy.  
5. W celu prawidłowego przygotowania pisemnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu 
Zamawiającemu:  
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1) Decyzji nadającej uprawnienia budowlane osobie wskazanej przez 
Wykonawcę na kierownika budowy, wraz z aktualnym dokumentem 
potwierdzającym przynależność kierownika budowy do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa,  

2) Umowę regulującą współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, w 
przypadku jej uznania za najkorzystniejszą. Umowa powinna być podpisana 
przez wszystkich partnerów. Jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony, 
termin jej obowiązywania musi się kończyć nie wcześniej niż po upływie okresu 
rękojmi.  

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sporządzenia kserokopii wyżej 
wymienionych dokumentów. 

6. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
z Zamawiającym dostarczyć kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji w celu uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego. 
W toku realizacji przedmiotu umowy harmonogram rzeczowo-finansowy może być 
aktualizowany, co wymaga ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Harmonogram zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem otrzymanym od 
Zamawiającego. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy. 
 

7. Umowę zawiera się w trybie określonym w Dziale IV - „Umowy w sprawach 
zamówień publicznych” ustawy pzp. 
 

Po wykonaniu zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
kosztorys powykonawczy, a w razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu 
budowlanego, także kosztorys różnicowy. 
  

 
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez 
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w 
ofercie.  

Nie dopuszcza się stosowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej 
walucie niż PLN.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach 
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy. W przypadku:  

- formy pieniężnej najpóźniej na 1 dzień przed terminem podpisania umowy,  

- formy niepieniężnej najpóźniej na 2 dni przed terminem podpisania umowy, 
celem akceptacji przez Zamawiającego.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 
Namysłowie/Oddział Domaszowice, nr konta 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 z 
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podaniem tytułu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy: 
ZP.271.1.2014  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innych niż pieniądz 
formach należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Gminy Domaszowice.  

7. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem, musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej i musi zawierać w szczególności następujące elementy:  

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

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

c) kwotę gwarancji,  

d) termin ważności gwarancji,  

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 
zobowiązania, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 
Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z 
zawartej umowy”.  

8. Postanowienia wskazane w przypadku składania przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji stosuje się 
odpowiednio do poręczeń.  

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

10. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie.  

11. Kwotę stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

12. Kwota , o której mowa w pkt 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 
 

Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, 
wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do umowy, nie naruszając ustawy.  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
1.    Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) Klęski żywiołowe, 
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b) Udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację 
umowy. 

1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
a) Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,  
b) Konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonej 

wcześniej dokumentacji projektowej. 
1.3. Zmiany będące następstwem działania osób trzecich.  
1.4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 
przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp. 
1.5.  Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie 
poinformowano Zamawiającego 
2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia - zmiany technologiczne:  

1) Pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy,  

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 
projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

3) Zmiana ilości robót budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie 
przewidziano w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania efektu 
końcowego, 

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane dot. 
zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy,  

5) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy 
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.  

3. Zmiany osobowe:  
1) Zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których 
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych uprawnieniach, 

2) Zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad 
prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego. 

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych bez zmiany 
ostatecznego terminu spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie 
może pociągnąć za sobą zmiany wynagrodzenia.  
5. Pozostałe zmiany: 

1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
SIWZ. 

2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.). 

6. Zmiany, o których mowa, ust. 2, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 
wynagrodzenia. 
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7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody przez Zamawiającego.  
 
 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej" ustawy 
pzp. 
2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy pzp. 
Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198 a do art. 198 g 
ustawy pzp. 

 
 

II. DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych  
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały 
wszystkich elementów zostaną odrzucone. 
 

2. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje 
udzielenie takich zamówień  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 
wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia. 
 

4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 
składania  
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  
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Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, sposób 
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami został określony w pkt. 7 
SIWZ. Adres poczty elektronicznej: m.morga@domaszowice.pl  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl. Treść 
zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami jak również wszelkie zmiany i modyfikacje 
SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i inne informacje wymagane ustawą, 
także zostaną zamieszczone na wyżej określonej stronie internetowej.  
 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych  
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą następowały wyłącznie w 
złotych polskich. 
 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej  
Nie dotyczy postępowania.  
 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9. Wymagania związane z art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy 
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z art. 29 ust 4 pkt 1 ustawy.  
 

10. Informacje dotyczące udziału Podwykonawców w przedmiocie zamówienia 
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może:  
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w 
ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,  
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,  
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,  
4) zrezygnować z Podwykonawstwa.  
5. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy umowa z Podwykonawcą powinna zawierać w 
szczególności:  
1) zakres robót do wykonania,  
2) termin realizacji,  
3) wynagrodzenie,  
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4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 
5) zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, którzy zawarli: 
a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub,  
b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 
wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:  
1) zapisów uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  
2) zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 
Wykonawcy;  
3) zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni 
przed jej zawarciem.  
9. Uregulowanie ust. 8 stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tym, iż dodatkowo zobowiązani są dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z umową zawartą między 
Zamawiającym a Wykonawcą oraz dokument potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 
jego reprezentowania.  
10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  
11. Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  
12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.  
13. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty 
wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, wraz z dokumentem 
potwierdzającym uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  
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14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo 
mają odpowiednio zastosowanie uregulowania ust. 6 – 13.  
15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy robót.  
16. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do 
dalszych Podwykonawców.  
17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
wykonane przez Podwykonawców.  
18. Wykonawca wraz z fakturami przedkłada dowody lub oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wynikające z umów o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo.  
19. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia końcowej faktury w terminie do 7 
dni od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez komisję odbioru 
zadania inwestycyjnego.  
20. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę końcową Wykonawcy w terminie 
do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  
21. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, którzy zawarli: 
a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub,  
b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, lub nie przedłożenia oświadczeń lub dowodów o których 
mowa w ust. 18 Zamawiający wdraża postępowanie określone w art. 143 c Prawa 
Zamówień Publicznych. 
22. Uregulowania ust.19-21 stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców.  
23. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. 
 
 

11. Dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:  
1) Projekt umowy, 

2) Formularz oferty wraz z załącznikami, 

3) Pozwolenia budowlane + zgłoszenie wykonania robót, 

4) Dokumentacja techniczna: 

- projekty, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

- przedmiary robót (pomocniczo), 

- badania geotechniczne. 


