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ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
przyłączami w ul. Popiełuszki – Widokowa w Sierakowicach I etap. 

2. Zakres budowy obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
przyłączami: 
a) Kolektor grawitacyjny z rur PCV średnicy Dz=200mm L=285,5 odcinki od studni S0 do 

studni S5 i od studni S4 do S20.  
b) Przyłącza sanitarne z rur PCV średnicy Dz=160mm w ilości 6 szt. długości łącznie 

L=40,0m, odcinki od studni S5 do SR23 dł. 9,0m, od studni S5 do SR24 dł. 5,0m, od studni 
S15 do SR5 dł. 8,0m, od studni S19 do SR14 dł. 5,0m, od studni S20 do SR16 dł. 8,0m 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do 
ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, 
gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej 
sytuacji dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót będą kopiowane na wniosek 
wykonawcy. Koszt SIWZ – 150 zł.   

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.  
 
 

ROZDZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji całości zamówienia do 15.04.2011. r. 
2. Rozpoczęcie robót po przekazania placu budowy. 

 
 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki: 
1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, tj.: 

a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 
udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej jednej  roboty budowlanej polegaj ącej na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej o długo ści minimum 200 m.  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, 
według formuły spełnia/niespełna, w oparciu o informacje zawarte w tych oświadczeniach i 
dokumentach. 

 
ROZDZIAŁ IV. WYKAZ O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa Rozdziale III niniejszej 
specyfikacji muszą być: 

a) wykaz, zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
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zawodowych, doświadczenia zawodowego i uprawnień określonych w rozdziale III pkt. 1. 
1) niniejszej specyfikacji, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 3 do 
specyfikacji; 

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,   
posiadają wymagane uprawnienia. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1. 2) 
niniejszej specyfikacji muszą być: 

a) sporządzony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej 
polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 200 m, z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ; 

3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

a) wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.  

 
ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były 
przekazywane faksem oraz niezwłocznie pisemnie. Jeżeli oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem, fakt ich otrzymania zostanie 
niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się na 
    nr faxu: 058-681-66-76  oraz  
    adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
       83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12. 
3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

– w sprawach formalno-prawnych - Kamila Młyńczyk-Jędrzejewska - specjalista ds. 
zamówień publicznych, e-mail: Kamila.mlynczyk@sierakowice.pl tel.: 058 681-66-76, 
fax.: 058 681-66-76, w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00 

– w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – Krzysztof Sildatk – specjalista ds. technicznych 
- tel.: 058 681-66-76, fax.: 058 681-66-76, w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00. 

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej 
formy postępowania. 

 

 
ROZDZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
 

ROZDZIAŁ VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

A. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 
2) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem 
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czytelnym, 
3) zaleca się ponumerować strony oraz spiąć (zszyć) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty, 
4) oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia         

i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu lub parafy osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa,  

5) co najmniej jeden podpis i jedna parafa złożone w ofercie muszą być opatrzone pieczęcią 
imienną osoby składającej podpis lub parafę celem jej identyfikacji,  

6) zaleca się podpisanie lub parafowanie wszystkich stron Oferty zawierających treść oraz 
załączników, jak też wszelkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

7) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach,  

8) na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: 
„Oferta na przetarg nieograniczony na budowa kanali zacji sanitarnej w ul. Popiełuszki – 

Widokowa w Sierakowicach” 
Znak sprawy ZP/R/2/2011. Nie otwiera ć przed 14.02.2011   r. godz. 11:00 

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia  
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert; 

9) Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  do  jej  podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy ( odpisu z właściwego 
rejestru  lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ), to do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
notarialnie. Wobec Wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność 
gospodarczą zaleca się dołączenie od oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność kserokopii). 

10) w przypadku złożenia kserokopii, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek przedłożyć oryginały tych dokumentów; 

 
ROZDZIAŁ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 

1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres   
Zamawiającego: 

    Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-34 0 Sierakowice 
     do dnia 14.02.2011 r. do godz. 10:30 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego: 
      PWiK Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sier akowice, dnia 14.02.2011 r. o godz. 11:00. 
 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,      
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,z późniejszymi 
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco: 

    § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie   
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          może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie  
         można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy. 

§ 2. Jeżeli  jednak  wskutek  zmiany  stosunków, której  nie  można  było  przewidzieć, 
      wykonanie   dzieła  groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą,  sąd może 

      podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia. 

5. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji. Wszelkie dalsze kopie sporządzi na własny 
koszt.  

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

  

 
ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOG Ą BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZNIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać  się będą w 
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
 
ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie następującymi 
kryteriami: 

Cena ryczałtowa brutto – 100%. 
2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły: 

%100100xx
Co

Cn
C =      gdzie: 

         Cn- najniższa zaoferowana cena,  
        Co- cena rozpatrywanej oferty,  
               C- ilość punktów którą otrzyma badana oferta 
      100 – wskaźnik stały 
      100 % - kryterium oceny. 
     Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  
4. Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom 

przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez 
zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 

 

 
ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce 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 
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kryterium oceny i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Termin 
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.  

4. Nie stawienie się wybranego Wykonawcy, w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy, 
bez wcześniejszego pisemnego poinformowania Zamawiającego, uznane będzie za uchylanie 
się od podpisania umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY  

 
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
 
1. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu  

  w Projekcie Umowy , który stanowi załącznik nr 4  do SIWZ.  
2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Wzór Umowy w zakresie, 

który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe.  
 
 

ROZDZIAŁ XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom. 
 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia 

2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach: 
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie zamawiającego wniosek o 

udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu  
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, z 

uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa; 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  

dokumenty, 
4) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania.  
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa 

Budowlanego. 
 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób 
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy 
5. Dokumentacja projektowa 


