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Miejska Spółka Komunalna Spółka z o.o. 
ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin, woj. Śląskie 

NIP: 6462799029 
REGON: 240766271 
tel. 032 225 56 76 

e-mail: msk@imielin.pl 
www: http://www.msk-imielin.pl 

 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/01/2013 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

DLA 

PRZETARGU 

  

NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień przez Miejską 

Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie 

 

Nazwa zamówienia:  

Zadanie: 

Przebudowa wodoci ągu w ul. Kordeckiego w Imielinie wraz z 19 przył ączami.  
 

CPV :   
  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

do postępowania o udzielenie zamówienia 
 
W SIWZ  zamawiający powołuje się na następujące ustawy: 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP, 
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964r Nr 16, poz.. 93 z późn. zm.) 
zwany dalej KC, 
c) ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, 
z późn. zm.) zwana dalej ustawą PB, 
d) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z 
późn. zm.), zwana dalej ustawą o wyrobach. 
e) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem. 
 
 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA . 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie z wyłączeniem 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 
113, poz. 759 z późn.zm.) zwana dalej ustawą PZP. Przepisy ustawy PZP maja odpowiednie 
zastosowanie tylko w przypadkach wymienionych w SIWZ. Postępowanie prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 14.000 euro, a nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
 

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa wodociągu w ul. Kordeckiego w Imielinie 
wraz z 19 przyłączami”.  
Przedmiotem robót jest przebudowa odcinka rurociągu stalowego w ul. Kordeckiego w Imielinie 
od węzła zasuw w skrzyżowaniu ul. Kordeckiego i ul. Liliowej do istniejącego wodociągu PE Ø 
160 w rejonie skrzyżowania z ul. Hallera na rurociąg z rur PE wraz z przebudową (przełączeniem) 
19 szt. przyłączy stalowych. Przebudowa odcinka rurociągu obejmuje swoim zakresem wymianę 
istniejącego wodociągu z rur stalowych Ø 100 przy ul. Kordeckiego na rurociąg z rur PE Ø 160  
o dł. L=250,1m wraz z wymianą istniejących 19 przyłączy domowych z rur stalowych na PE Ø 
40 o dł. Lc=248,6m. 
Ponadto należy wykonać:  
- włączenie do istniejącego wodociągu PE Ø 160 i połączenie z 2 wodociągami Ø 110 
- przełączenie istniejącego wodociągu PE Ø 160 z istniejącym wodociągiem stalowym DN 100 
- zabudować rurę ochronną PE Ø 315 – 4,5 m 
- montaż zasuw: Ø 150 – 1 kpl, Ø 80 – 1 kpl, Ø 50 – 19 kpl. 
- zabudowa hydrantów pożarowych (nadziemne) Ø 80 mm 1 kpl. 
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Szczegółowy zakres robót zawiera załączona dokumentacja techniczna pn.: „Przebudowa 
wodociągu w ul. Kordeckiego w Imielinie wraz z 19 przyłączami” 
 Dopuszcza się wykonanie rurociągów i przyłączy metodą bezwykopową po uzgodnieniu 
technologii z Zamawiającym. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ: 

1) dokumentacja projektowa- projekt budowlany przebudowy wodociągu w  
ul. Kordeckiego w Imielinie wraz z 19 przyłączami. 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
3) informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4) przedmiary robót 

 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, 
producentów, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów 
lub urządzeń do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować materiały 
równoważne lub lepsze. Wskazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający informuje że dokonał zgłoszenia w Starostwie Powiatowy, rozpoczęcia robót z 
terminem od 31.05.2013r. 
  
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i użyte 
materiały, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 
 
II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH . 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:   
1. wykonanie zakresu rzeczowego - do dnia 15 sierpnia 2013 r. 
2. zakres formalny, dokumentacja i oddanie do użytkowania - do dnia 31 sierpnia 2013 r.  

  
 
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 
 
V. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
i złożą potwierdzające je dokumenty :   
  
1.1- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez 
weryfikację oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
1.2- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Ocena 
spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu 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 z 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. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 500 m.b. przyłączy 
wodociągowych oraz co najmniej 1000 m.b. sieci wodociągowej. Do wymienionych w wykazie 
robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
1.3- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę 
jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi. Należy wykazać się dysponowaniem: 
a) dysponowania minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i 
cieplnych do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
W wykazie należy zamieścić informację na temat kwalifikacji zawodowych tej osoby, zakresu 
wykonywanych przez nią czynności w realizacji zamówienia oraz informację o podstawie do 
dysponowania tą osobą. 
W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do wykonania robót budowlanych zostaną 
dopuszczone przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Do wykazu osób Wykonawca składa oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 
1.4- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania 
ofert że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, określonych w oświadczeniach. 
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg kryterium: spełnia/ nie spełnia. 
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. VI.1 od 1.1 do 1.3 mogą być 
spełnione łącznie. 
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5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: 
5.1. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, złożyli nieprawdziwe 
informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
5.2. którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, w szczególności wykonawców znajdujących się na liście 
prowadzonej na podstawie art. 154 pkt. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
5.3. podmioty wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
5.4. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, 
5.5. 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. 

 
 
VII. O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. 
A. 
1. Dokumenty, których wymaga Zamawiający, pozwalające wykazać przez Wykonawcę 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI ppkt 1.1 do 1.4 SIWZ 
tj.: 
1.1. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5) 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 z 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. 
Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć 
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej 500 mb przyłączy wodociągowych oraz co najmniej 1000 mb sieci wodociągowej. 
Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów 
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone.                                                                                                 
1.2.  wykaz osób (załącznik nr 6), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi. 
Osoby te muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w  
budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych do pełnienia funkcji kierownika budowy.  
W wykazie należy zamieścić informację  na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, zakresu 
wykonywanych przez nie czynności przy realizacji zamówienia, oraz informację o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Do wykazu osób Wykonawca składa oświadczenie, iż osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
1.3. Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w treść 
oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. 
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B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4  
do SIWZ. 
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają, wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
C. Forma potwierdzeń 
1. Dokumenty, o których mowa w punkcie VII A i B winny być złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez tych Wykonawców. 
 
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ  PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  
 
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/01/2013 
Wykonawcy  we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
będą przekazywać pisemnie. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu . 
4. Dostarczanie osobiście wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń może odbywać się w 
dniach urzędowania Miejskiej Spółki Komunalnej Sp z o.o. w Imielinie, ul. Imielińska 87 w 
godzinach 7.30 – 15.30. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną i mailowo. 
 
IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA S IĘ Z 
WYKONAWCAMI 
 
1. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 
     - sprawy techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia : 
         Jacek Kołodziejczyk  – tel. 32/22-58-458 
      - sprawy formalno – prawne : Mirosław Szendera – tel. 32/22-54-129 
w godzinach : od poniedziałku do czwartku od 830 do 1500 oraz w piątki  od 730 do 1400. 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 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. 
Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. 
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3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, oraz zamieszcza na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 
6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
7. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych oświadczeń i dokumentów oraz ofert. 
8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane pocztą niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie 
umieszczona również na stronie internetowej http://www.msk-imielin.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego. 
9. W przypadku unieważnienia postępowania, zamawiający informuje o tym wykonawców. 
 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  – Zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium.  
 
XI. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
A. Postanowienia ogólne 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, zapewniającej pełną 
czytelność. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką 
imienną (w zastępstwie pieczątki imiennej wymagany czytelny podpis). W przypadku, gdy 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
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ujawnione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
6. Wszelkie poprawki winny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą 
dokonania poprawki oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 

B. Zawartość oferty: 

1. Wypełniony i podpisany druk FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Formularz ofertowy zawiera również oświadczenie wykonawcy o okresie, na jaki zostanie 
udzielona gwarancja na wykonane roboty oraz informację o części zamówienia którą 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 
2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt  VII SIWZ ppkt A, B. 
3. Kosztorys ofertowy uproszczony. (Na etapie podpisywania umowy Zamawiający będzie 
wymagał od Wykonawcy dostarczenia kosztorysu szczegółowego) 
 
C. Zmiana lub wycofanie oferty. 
1. Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 
2. Zmiany oferty (lub powiadomienie o wycofaniu oferty) winny być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta (lub powiadomienie o wycofaniu) należy odpowiednio opatrzyć 
napisem ZMIANA OFERTY (lub WYCOFANIE OFERTY). 
 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T. 
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskiej Spółce Komunalnej Sp z o.o., 
ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin, w sekretariacie Spółki (II piętro) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27.05.2013 do godziny 12:55 
2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie zawierającej informacje o 
firmie/nazwie lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie. Za sposób zabezpieczenia 
kopert/y odpowiada Wykonawca. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej 
przed upływem terminu składania ofert. 
3. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: 

OFERTA – Nr sprawy: ZP/01/2013 na   
 Przebudowa wodociągu w ul. Kordeckiego w Imielinie wraz z 19 przyłączami.  

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT 
 

4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.05.2013r. o godzinie 1300 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Miejskiej Spółce Komunalnej Sp z o.o., ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firmy oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
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wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane. 
8. Zamawiający, niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie. 
 
 
 
 
XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny (zgodnie z ustawą 
z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. 
2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie, musi więc obejmować 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji 
projektowej, jak również inne tzn: koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 
ewentualne pompowania wody, zagospodarowania placu budowy itp.   
3. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w 
oparciu o dokumentację projektową tzn. Wykonawca powinien w kosztorysie ująć wszystkie 
roboty, które wynikają z projektu oraz inne, które zdaniem Wykonawcy mają wpływ na cenę a 
nie zostały ujęte w przedmiarze. 
4. Cenę ofertową należy wyliczyć przez dodanie wartości netto zamówienia oraz wyliczonej od 
niej wartości podatku od towarów i usług (VAT). Wartości te należy wpisać w Formularzu 
ofertowym. 
5. Na etapie podpisywania umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia 
kosztorysu szczegółowego. 
 
 
XV. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓ B OCENY 
OFERT 
 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa - waga kryterium: 100 % 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – oferta ta uzyska 100 pkt. 
3. Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert Zamawiający zastosuje następujący wzór: 
       najniższa cena ofertowa 
      Ilość pkt =      cena ofertowa danej oferty    x 100 pkt 
 
 
XVI. FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w 
formie pisemnej zgodnie z projektem umowy. 
2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wybranego Wykonawcę. 
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest 
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przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały 
uregulowane art. 366 §1 KC. 
4. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
nieprawdziwe dane, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny. 
 
 
XVII. ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
 
1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% należnego mu wynagrodzenia brutto według swojego wyboru w: 

1.1 gwarancji bankowej, 
1.2 gwarancji ubezpieczeniowej, 

2. Jeżeli formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie gwarancja bankowa albo 
gwarancja ubezpieczeniowa, to będzie ona gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na 
pierwsze żądanie Zamawiającego i wystawioną przez Bank albo Ubezpieczyciela. 
3. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa będą sporządzone i interpretowane zgodnie z 
prawem obowiązującym w Polsce. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać 
dołączone do umowy. 
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w 
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 
 
 
XVIII. Postanowienia dotyczące realizacji niniejszego zamówienia zawiera PROJEKT 
UMOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.   
 
 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

W postępowaniu nie przysługują protesty, odwołania ani inne środki odwoławcze. 
 
 
XX. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
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XXI.  WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ:  
Integralną część SIWZ stanowią niżej wymienione załączniki: 
•••• Załącznik Nr 1 – „FORMULARZ OFERTOWY”. 
•••• Załącznik Nr 2 – „PROJEKT UMOWY”. 
•••• Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
•••• Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
•••• Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych. 
•••• Załącznik Nr 6 – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie. 
•••• Przedmiar robót 
•••• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
•••• Projekt budowlany 
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