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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7, 63-700 KROTOSZYN
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113;
poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.

Opis ogólny.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych dla Projektu pn.
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”.
Inwestycja dotyczy głównych cieków, które przepływają przez Krotoszyn i zapewniają odwodnienie
terenów miejskich:
1.

cieku Jawnik, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J o długości 11,244 km, w przeważającej
części przepływającego przez teren m. Krotoszyna i płynącego dalej w dół biegu przez Osusz
i Lutogniew aż do ujścia do rzeki Żydowski Potok w Dzierżanowie,

2.

jego lewostronnego dopływu, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J- C, o długości= 3,583
km, płynącego i uchodzącego do Jawnika w Krotoszynie,

3.

miejski odcinek otwartego rowu R-O o długości 1,317 km, od ul. Ostrowskiej do ujścia do
Czarnej Wody.

4.

Rów

R-J

oraz

jego

dopływ

R-J-C

są

odbiornikami wód

opadowych

z

terenu

miasta

i charakteryzują się tym, że w obrębie zabudowy zostały skanalizowane na długości 3069 m, a
nad utworzonymi kanałami podziemnymi powstała zabudowa typu miejskiego: ulice, place, parki
a także budynki mieszkalne, handlowe, magazynowe.
5.

Projektowane roboty dotyczą m.in.:
−

regulacji otwartego koryta cieku Jawnik na długości 9,063 km,

−

regulacji otwartego koryta cieku R-J-C na długości 2,510 km,

−

regulacji otwartego koryta cieku R-O na długości 1,317 km,

−

modernizacji kanałów krytych cieku Jawnik na długości 2,181 km,

−

modernizacji kanałów krytych R-J-C na długości 0,888 km,

−

budowy kanałów krytych równoległych do R-J wraz ze studniami kontrolnymi na długości
381,25 m,

−

zmiany kanału krytego Ø800 na Ø1000 mm na długości 140,71 m,

−

budowy kanału krytego na cieku R-J-C wraz ze studniami kontrolnymi na długości 185,0 m,

−

przełożenia kanałów deszczowych Ф400 z ul Okrężnej i skierowanie ich do zbiornika Nr 3
wraz z budową 2 studni kontrolnych - na długości 33,35 m

−

separatora lamelowego 40/400,

−

piaskownika i separatora 160/1600,

−

powiększenia akwenu J. Odrzykowskiego o 1,020 ha (do 7,770 ha),

−

utworzenia polderów zalewowych – tzw. Suchych zbiorników wód deszczowych Nr 2 = 3,723
ha - na cieku Jawnik w Osuszy i Lutogniewie oraz Nr 3 = 0,648 ha

- na cieku R-J-C w

Krotoszynie powyżej ul. Okrężnej,
−

przebudowy przepustów na ciekach otwartych (32 szt.),
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6.

−

przebudowy kładek na ciekach otwartych (7 szt.),

−

budowy stopni kamiennych 0,30 m (8 szt.),

−

rozwiązania kolizji z kablami i rurociągami - w ramach budowy przepustów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 3.5 „Wzmocnienie ochrony
przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa.”

7.

Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP,
oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi
FIDIC zawartymi w części II SIWZ pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno –
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione
2008

(tłumaczenie

1

wydania

FIDIC

1999)

Stowarzyszenie

Inżynierów

Doradców

i Rzeczoznawców SIDiR.
3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.
3.3.

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.

Główny przedmiot:
45.00.00.00-7

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:
45.24.64.00-7

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45.24.72.70-3

Roboty w zakresie budowy zbiorników wodnych

4. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 30% wartości
zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie wykonywane będzie w terminie 36 miesięcy, w tym okres do Daty Rozpoczęcia Robót
1 miesiąc, Czas na Ukończenie Robót 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia Robót plus 12 miesięcy
Okres Zgłaszania Wad.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców ocena spełnienia warunków dotyczyć będzie wszystkich
wykonawców łącznie.
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Lp
1.

Opis warunku udziału w postępowaniu
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie tj.
wskaże wykonanie w ciągu

5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane o charakterze:
a) min. 1 robotę budowlaną w zakresie obiektu hydrotechnicznego (np. budowle
melioracji wodnych, budowle hydrotechniczne) o wartości nie mniejszej niż 400 000
PLN (brutto),
b)

min. 1 robotę budowlaną w zakresie robót ziemnych związanych z wykonywaniem
wykopów, nasypów, makroniwelacji, formowania i umacniania skarp

o kubaturze

nie mniejszej niż 30 000 m3,

c)

roboty

budowlane

polegające

na

renowacji

sieci

kanalizacyjnej

metodą

bezrozkopową o długości min. 1 km łącznie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w/w robót budowlanych oraz przedłoży
dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
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2.

Wykonawca dysponuje osobami

zdolnymi

do

wykonania

zamówienia tj.

min.

następującymi osobami :
a) ekspert I - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi
w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie dla

których ograniczenia,

zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym
na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki
wodnej i melioracji wodnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
uprawniające

do

kierowania

robotami

budowlanymi

w

zakresie

obiektów

hydrotechnicznych) i posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
budowy przy co najmniej jednej realizacji roboty budowlanej w zakresie obiektu
hydrotechnicznego.
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.
b) ekspert II - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi
w specjalności

instalacyjnej w

zakresie

: sieci,

instalacji

i

urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i posiadająca
doświadczenie przy kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na
renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezrozkopową.
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w w/w specjalności.
c) ekspert III - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi
w specjalności:

instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów).
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w w/w specjalności.
d) ekspert IV - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi
w specjalności : drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane,

które

zostały

wydane

na

podstawie

wcześniej

obowiązujących

przepisów),
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w w/w specjalności.
Wykonawca

spełni

warunek,

jeżeli

dysponuje

w/w

osobami,

lub

przedstawi

pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich udziału w wykonywaniu
zamówienia), mogących wykonywać ww. funkcje.
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3.

Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.
a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min.
5.000.000,00 PLN
b) wykaże

posiadanie

ubezpieczenia

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę
ubezpieczenia 3.000.000,00 PLN.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwoty.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
równoważne do wymaganych uprawnień budowlanych, uzyskane w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz
ustawie

z

dnia

18.03.2008

r.

o zasadach

uznawania

kwalifikacji

zawodowych

nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp –
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 Pzp
Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty.
Lp

Nazwa wymaganego dokumentu

1.

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, z podaniem ich

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2.

Wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3.

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.
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4.

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

5.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,

że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
2. Dokumenty, które wykonawca winien przedłożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp
Lp

Nazwa wymaganego dokumentu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

1.
2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

3.

Aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;

5.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
- 8 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

6.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.2 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w §
4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
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może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2009 r. Nr 226, poz. 1817).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
1) 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 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy

przed

upływem

terminu

składania

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia.
3.Informacje o dodatkowych dokumentach / jeśli dotyczą/
1.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

2.

W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.

3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o
których mowa w pkt 8.2 każdy z Wykonawców składa osobno.

4.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 7 niniejszej
IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy
Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
8.2 IDW.

5.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 7 (tabela pkt 3)
niniejszej IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 8
(tabela pkt 4) niniejszej IDW, dotyczącej tych podmiotów.
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Ocena spełniania warunków podmiotowych udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie
dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda
zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody : spełnia/ nie
spełnia.
UWAGA:
A. Zamawiający

dołączył

do

niniejszej

IDW

wzory

załączników,

które

są

materiałem

uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca.
Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.
B. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki
finansowo-ekonomiczne przyjmie kurs średni NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przetargu,
według którego dokona przeliczenia danych finansowych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
C. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę (data, pieczątka firmowa i podpis wykonawcy). Podpis wykonawcy winien być
złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej
(podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy).
D. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, z których potencjału będzie korzystał wykonawca – kopie dokumentów
dotyczących

tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę lub te podmioty.
E.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie :
W tym przypadku składana oferta winna spełniać następujące wymagania :
1. oferta winna zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców

w przetargu,

podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo
musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika - zaleca się, by Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. oferta winna być podpisana przez wyznaczonego pełnomocnika pozostałych podmiotów,
3. członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
4.

w celu sprawdzenia wymogu dysponowania np. odpowiednim potencjałem ekonomicznym
lub technicznym będzie brany pod uwagę potencjał, jaki posiadają łącznie wszyscy
uczestnicy konsorcjum,

5. jeśli wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum, Zamawiający
wykluczy całe konsorcjum z postępowania.
F.

Zamawiający - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwie 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
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wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
G. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 , nie później niż na dzień
składania ofert.
H. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących

oświadczeń

lub

dokumentów,

o

których

mowa

w

art.

25

ust.1

pzp.

Wykonawca, który nie spełni wszystkich wymogów określonych w siwz zostanie wykluczony z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
I.

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.

J.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują,
zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub emailem. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.

2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub emailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

3.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
− Małgorzata Wójcik w godz. 900-1400, tel.

(62) 722 74 54, fax (62) 722 82 51

(zamówienia

publiczne)

− Jerzy Fiedorowicz, w godz. 900-1400,, tel. (62) 722 74 82 (część techniczna)
− Joanna Ziembinska - Szczurek, w godz. 900-1400, tel. (62) 722 74 87 (część techniczna)
− Dorota Łagocka, w godz. 900-1400, tel. (62) 722 74 83 (część techniczna)
10. Wymagania dotyczące wadium.
1.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S.A.
O/Krotoszyn, nr konta 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855 z zaznaczeniem: „Wadium –
przetarg: roboty budowlane dla Projektu: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa
polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”.
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Za wadium złożone w terminie przyjmuje się uznanie rachunku Zamawiającego w terminie do
27.07.2011 r. godz. 1030. (przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale w
Wydziale Finansowo-Budżetowym tut. Urzędu, pok. nr 26 u Skarbnika Gminy, przed upływem
terminu składania ofert.
3.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to
wadium składanego w każdej z możliwych form.

4.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny
być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) nazwę

dającego

(Zamawiającego),

zlecenie

(Wykonawcy),

gwaranta/poręczyciela

(banku

beneficjenta
lub

gwarancji/poręczenia

instytucji

ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
3) kwotę gwarancji / poręczenia,
4) termin ważności gwarancji / poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia w ciągu 14 dni na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego z określeniem warunków zapłaty wadium
poprzez:
- opisanie sytuacji, w których gwarant będzie zobowiązany do zapłaty lub,
- odesłanie do przepisów prawa, które te warunki określają lub,
- ogólne wskazanie, że wadium zostanie zapłacone na zasadach określonych w pzp.
5.

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 nieleżących po jego stronie.

7.

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.

11. Termin związania ofertą.
1)

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

2)

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.

Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy określona we
właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej
Roboty budowlane dla Projektu:
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Wykonawcy.
Podpis Wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie
imienia i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na pieczęci
określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli).
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo (zawierające zakres czynności, do
których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5) Podstawą opracowania oferty jest Dokumentacja Projektowa (w tym Przedmiar Robót),
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.
6) Wyceniony Przedmiar

Robót jest wiążący dla stron i gwarantuje wykonanie

przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego. Przedmiar Robót ma istotne
znaczenie

w przedmiotowym

postępowaniu,

zarówno

dla

porównywalności

ofert

złożonych przez Wykonawców, w celu dokonania ich oceny pod kątem wyboru oferty
najkorzystniejszej, jak i dla sposobu rozliczenia wykonanych robót budowlanych na
etapie realizacji zamówienia.
2.

Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
2) Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być
złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.
3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.

3.

Zawartość oferty.
1) Formularz Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające
ceną zgodną z wycenionymi wszystkimi pozycjami Przedmiaru Robót (Załącznik nr 3
do Oferty – Wyceniony Przedmiar Robót) oraz wskazanie przez wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2) Dokumenty wymienione w pkt. 8 niniejszej IDW.
3) Załącznik do Oferty – zwany załącznikiem do Szczególnych Warunków Kontraktu

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1.

Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
w dniu

27.07.2011 r.

o godz.

10.30

w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
w pok. 63
2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) zaleca się opisać następująco:
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„Oferta przetargowa na roboty budowlane dla Projektu: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa
polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
Nie otwierać przed dniem 27.07. 2011 r., godz. 10:30”
3) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
13.2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7,
63-700 Krotoszyn w pok. 41
w dniu

27.07.2011 r.

o godz.

11.00

14. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca

z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu
zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
2.

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, wyliczona na podstawie
skalkulowanego i wyliczonego Przedmiar Robót (pkt. V Opis przedmiotu zamówienia – cz. III
SIWZ), który należy załączyć do oferty.

3.

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców
(część I SIWZ), Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi (część II SIWZ) oraz
Opisem Przedmiotu Zamówienia (część III SIWZ) zawartym w Dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że
Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać
i sposobem ich wykonania.

4.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym wierszu Przedmiaru Robót są wielkościami
szacunkowymi

(w

granicach

błędu

systematycznego),

określonymi

na

podstawie

zatwierdzonego Projektu budowlanego i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych
zasad do sporządzenia ceny ofert.
5.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona
przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach
podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie.

6.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione
w wycenionym Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które
muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej, jakości wykonania, należy ująć w
tej czy innej pozycji.

7.

Krótkie

opisy

pozycji

w

Przedmiarze

Robót

przedstawione

są

tylko

dla

celów

identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego
opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych.
8.

Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w
celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych
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materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazówek Inżyniera.
9.

W związku z powyższym podane ceny jednostkowe muszą obejmować wszelkie wydatki
poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem,
uruchomienia i konserwacją całości Robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe,
zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

10.

Cena zamieszczona w Ofercie będzie służyła porównaniu i ocenie złożonych ofert.

11.

W Przedmiarze Robót ceny jednostkowe należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Dotyczy to także podawanych kwot wartości. Sposób dokonywania zaokrągleń:
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Cena [PLN] – waga 100%

2.

Zasady oceny kryterium „Cena” :
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:
Cena minimalna
Cena = --------------------------- x 100
Cena badana

3.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Wykonawcy,

składając

oferty

dodatkowe,

nie

mogą

zaoferować

cen

wyższych

niż

zaoferowane w złożonych ofertach.
16. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego rozdziału,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie

w wyznaczonym terminie wyjaśnień

dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.
5. Zamawiający – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp - odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy,
dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową
do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania
oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);
2) kopie uprawnień budowlanych Kierownika budowy i kierowników robót;
3) zaświadczenia (z określonym w nich terminem ważności) wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego, potwierdzające wpisy Kierownika budowy oraz Kierowników
robót na listę członków właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego
zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być
zawarta na czas trwania Umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale
co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić
Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres
obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
Umowa,

o

której

mowa

wyżej

musi

być

podpisana

przez

upełnomocnionych

przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej
Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania
zobowiązań

w

imieniu

wszystkich

Wykonawców

realizujących

wspólnie

umowę.

Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności
od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
2.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.1.

Informacje ogólne.
1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.
3) Jeżeli,

Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana

nie

wniesie

zabezpieczenia

należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
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18.2.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty
(Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej).
18.3.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr konta 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

zamawiający

przechowuje

je

na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5) W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi
być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno
spełniać

następujące

wymagania:

zabezpieczenie

winno

być

bezwarunkowe,

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu
stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu
uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
18.4.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie
wykonane nastąpi z chwilą wydania świadectwa przejęcia wg Klauzuli 10.1. (Świadectwo
przejęcia)
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2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
19. Wzór umowy (Kontraktu).
1.

Wzór umowy (Kontraktu) stanowi część II SIWZ.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

3.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty,
w szczególności:

1)

zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych;

2)

zmiana Czasu na Ukończenie według zasad określonych w Klauzuli 8.4 Warunków
Kontraktowych

3)

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w
rozwiązaniach

projektowych,

jeżeli

są

one

uzasadnione

koniecznością

zwiększenia

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
4)

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona

możliwość

wprowadzenia

rozwiązań

zamiennych

w

stosunku

do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej
przewidzieć;
5)

zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

6)

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

7)

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach

w szczególności określonych w

Klauzuli: 2.1,2.5,4.7,4.12,4.24,7.4,8.9,16.1,10.2,10.3,11.7,11.8,17.4,19.4
8)

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Wejścia
Kontraktu w życie, wywołujących potrzebę jego zmiany;

9)

zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

10)

zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;

11)

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
Roboty budowlane dla Projektu:
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ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2) Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki
ochrony prawnej.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszej IDW są:
a.

odwołanie,

b.

skarga do sądu.

Odwołanie.
1)

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

2)

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3)

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, za
pomocą jednego ze sposobu określonych w pkt. 9 niniejszej IDW.

4)

Wykonawca może w terminie do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
Ustawy Pzp.

5)

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
Pzp dla tej czynności. Na czynności te, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2
Ustawy Pzp.

6)

Odwołanie wnosi się w terminie:
-

10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP zgodnie z zapisem
pkt 9 niniejszej IDW (faksem lub emailem), albo

7)

w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8)

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9)

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
Skarga do sądu.
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1)

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.

2)

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

3)

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4)

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5)

Pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 Ustawy Pzp.

21. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW*) są:
Oznaczenie Załącznika

*)

Nazwa Załącznika

Załącznik nr

1.

Wzór Oferty

Załącznik nr

2.

Wzór załącznika do szczególnych warunków kontraktu

Załącznik nr

3.

Wzór zbiorczego zestawienie kosztów

Załącznik nr

4.

Załącznik nr

5.

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr

6.

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr

7.

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia

Załącznik nr

8.

Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień

Załącznik nr

9.

Załącznik nr

10.

Wzór zobowiązania
zasobów
Wzór oświadczenia
wykluczenia

do

oddania

osoby

do

fizycznej

dyspozycji
o

braku

niezbędnych
podstaw

do

Są to przykładowe wzory, które zawierają wszystkie istotne treści SIWZ, łącznie z :

- załącznikiem nr 1 do Oferty ( załącznik do Szczególnych warunków kontraktu),
- załącznikiem nr 2 do Oferty (wycenione Zbiorcze zestawienie kosztów)
- załącznikiem nr 3 do Oferty (wyceniony Przedmiar Robót),
które są integralną częścią oferty stanowiącą treść oferty.
Zamawiający dopuszcza inne wzory. Winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści SIWZ.
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Załącznik nr 1 do IDW

OFERTA
dla zamówienia na roboty budowlane dla Projektu:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 KROTOSZYN

2.

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):
............................................................................................................................................
Adres*: ...................................................... ......................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………………………………………………………………………….
REGON*: …………………................……………………………………………………………………………………………………….……
NIP*: …………………………………................………………………………………………………………………………….………………
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ........................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

3.

OFERTA

Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą ofertę w postępowaniu przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa Pzp”), oświadczam(y),
że:
1)

Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

2)

Gwarantuję (emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej zmian.

3)

CENA oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia, obliczona zgodnie z zapisami
SIWZ – pkt 14 SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny – i wynikającą z załączonego do Oferty
wycenionego Przedmiaru Robót ( a po ewentualnej korekcie z podstawy prawnej art. 87 ustawy Pzp
będąca Zatwierdzoną Kwotą Umowną zapisaną w Umowie) wynosi:
Wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od towarów i usług
wynosi............................................................................ [PLN]
(słownie: ................................................................................................... [PLN])
należny podatek od towarów i usług stawka {….} %: ........................................ [PLN]
(słownie: .............................................................. ..................................... [PLN])
Roboty budowlane dla Projektu:
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RAZEM:
Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: .............................................. [PLN]
(słownie: .............................................................................................. ..... [PLN])
4)

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
36 miesięcy, w tym okres

do Daty

Rozpoczęcia Robót 1 miesiąc, Czas na Ukończenie Robót

23 miesiące od Daty Rozpoczęcia Robót plus 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad.
5)

Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc.

6)

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu i przedkładam (y) dokumenty i
oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.

7)

Akceptuję (-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ.

8)

W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (-emy) się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją
zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ, pod rygorem
wynikającym z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

9)

Oświadczam (y), że w przypadku wygrania przetargu, najpóźniej przed podpisaniem umowy
złożymy Zamawiającemu dokumenty określone w pkt 17.1 IDW.

10)

Składam (y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia].

11)

Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia.

12)

Wskazuję (-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy)
podwykonawcom:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

PODPIS(Y):

_____________________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania wykonawcy

______________, dnia ____________ 2011r.
Dokumenty załączone do oferty, będące treścią oferty:
1) ZAŁACZNIK NR 1 DO OFERTY – wypełniony Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu
2) ZAŁACZNIK NR 2 DO OFERTY - wycenione Zbiorcze Zestawienie Kosztów
3) ZAŁACZNIK NR 3 DO OFERTY - wyceniony Przedmiar Robót
4) Dokumenty określone w pkt. 8 IDW
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Załącznik nr 2 do IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY
ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”
Uwaga:
1.

Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 kolumny 3 w niniejszym Załączniku nr 1 do Oferty.

2.

Podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest treścią Oferty.

Klauzule Warunków
Ogólnych Kontraktu
lub Warunków
Szczególnych
1

2

Nazwa i adres
Zamawiającego do

1.1.2.2

Korespondencji
Wykonawcy do

1.1.2.3

korespondencji
Nazwa i adres Inżyniera
do korespondencji
na

Ukończenie

ul. Kołłątaja 7
63-700 KROTOSZYN

Nazwa i adres

Czas

3

Miasto i Gmina Krotoszyn

1.1.2.4

.............................................................
.............................................................
Biuro Inwestorskie Janusz Rybka;
50-043 Wrocław; ul. Podwale 17b/1a

1.1.3.3

23 miesiące

1.1.3.7

12 miesięcy

Okres Gwarancji

1.1.3.10

12 miesięcy

Rękojmia za Wady

1.1.3.11

24 miesiące

Robót

Okres Zgłaszania Wad

Elektroniczny system
przekazywania danych
Czas przekazania Terenu
Budowy

1.3

2.1

Kwota zabezpieczenia
należytego wykonania
Kontraktu

4.2

Faks oraz e-mail winien być potwierdzony na
piśmie
Najpóźniej 14 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót

5% Ceny Oferty (Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej) określonej w Akcie Umowy
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6:00 – 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od
Normalne godziny pracy

6.5

poniedziałku do soboty włącznie) lub jeżeli
wymaga tego technologia robót – 7 dni
w tygodniu, przez całą dobę

Data Rozpoczęcia Robót

8.1

1 miesiąc od wejścia Kontraktu w życie
–

Kara umowna za zwłokę

8.7

0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
określonej w Akcie Umowy za każdy dzień
zwłoki dla Robót;

Maksymalna kwota kar
za zwłokę

8.7

–

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
określonej w Akcie Umowy dla Robót;

Minimalna kwota
Przejściowego

14.6

500 000 PLN

Świadectwa Płatności
Waluta płatności

14.15

PLN

Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia

18.1(a)(b)

przed Datą Rozpoczęcia

18.1; 18.3

5 000 PLN

- stosownych polis
Dopuszczalne kwoty
potrąceń
Minimalna kwota
ubezpieczenia Robót i

18.2

105 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Sprzętu Wykonawcy
Minimalna kwota
ubezpieczenia od

100 000 PLN za każde zdarzenie do wysokości
18.3

sumy ubezpieczenia 2 000 000 PLN

roszczeń osób trzecich
W terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron
Data wyznaczenia
Komisji Rozjemczej

20.2

da drugiej Stronie powiadomienie o swoim
zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej
zgodnie z klauzulą 20.4.

Liczebność Komisji
Rozjemczej

20.2

Trzech członków
3 osoby (1 osoba powołana przez

Członkowie Komisji
Rozjemczej

Zamawiającego, 1 osoba powołana przez
20.2

Wykonawcę, 1 osoba wyznaczona wspólnie,
a w przypadku braku porozumienia wskazana
przez Inżyniera)

Podpis:.............................................................................................................................
występujący w charakterze:.................................................................................................
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należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Miejscowość …………………………………………….

Data: ...............................
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Załącznik nr 3 do IDW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
(opracowane na podstawie Przedmiaru Robót)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Projektu.:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7, 63-700 KROTOSZYN

2.

WYKONAWCA:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Zbiorcze zestawienie wartości poszczególnych robót :
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Regulacja koryta cieku Jawnik przechodzącego
przez Jezioro Odrzykowskie

2.

Budowa suchego zbiornika wód deszczowych
Nr 2 (polder)

3.

Budowa suchego zbiornika wód deszczowych
Nr 3 (polder)

4.

Regulacja cieku R-J-C

5.

Regulacja cieku Jawnik

6.

Regulacja cieku R-O

7.

Rozbudowa Jeziora Odrzykowskiego - akwen
górny (Zbiornik Nr 1)

Wartość netto
[PLN]

Wartość RAZEM netto [PLN]
Podatek VAT ....... % [PLN]
Wartość RAZEM brutto [PLN]

Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Zbiorcze zestawienie kosztów (razem „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych
na terenie gminy Krotoszyn”) – Cena oferty – zostaje przeniesiona do Formularza oferty, jako CENA

OFERTY.
______________, dnia ____________2011 r.
______________________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 4 do IDW

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Projektu.:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy
Krotoszyn”

Ja (My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759 ze zmianami), a w tym:
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

3.

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

4.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________________ dnia ___ ___ 2011 roku
_____________________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 5 do IDW

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Projektu.:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy
Krotoszyn”

Ja (My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczam/my,

że

nie

podlegamy

wykluczeniu

z postępowania

o udzielenie

zamówienia

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).

______________________ dnia ___ ___ 2011 roku

_____________________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 6 do IDW

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Projektu.:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone*
Przedmiot zamówienia
Lp.

/rodzaj robót /miejsce wykonania/ wartość w PLN brutto, kubatura lub
km/*

Data wykonania

Inwestor

/zakończenia/

/nazwa, adres, nr tel. do kontaktu/

* należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy wykonawca spełnienia warunek. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te
wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono;

______________________ dnia ___ ___ 2011 roku
_____________________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)
1
Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 7 do IDW

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Projektu.:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Oświadczam, że dysponuję / będę dysponował osobami:*
Funkcja pełniona
w toku realizacji zamówienia

posiadane doświadczenie
Imię i nazwisko

(Nazwa i przedmiot zamówienia/
Inwestor)* *

pełniona funkcja w
procesie
inwestycyjnym

Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobami*

Ekspert nr I
Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń ***
Ekspert nr II
Kierownik Robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Ekspert nr III
Kierownik Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

nie dotyczy

Ekspert nr IV
Kierownik Robót w specjalności drogowej

nie dotyczy

______________________ dnia ___ ___ 2011 roku
_____________________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)
* w przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób
zdolnych do wykonania zamówienia.
** należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 7 IDW.

*** lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie dla których ograniczenia, zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28.04.2006 r. w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki
wodnej i melioracji wodnych
2
Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 8 do IDW

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Projektu.:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia:

Funkcja pełniona
w toku realizacji zamówienia

Imię i nazwisko

Posiada uprawnienia (zakres, nr i data wydania)

Ekspert I
Kierownik Budowy
Ekspert II
Ekspert III
Ekspert IV

______________________ dnia ___ ___ 2011 roku
_____________________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

3
Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 9 do IDW

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla projektu.:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”
Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę ………………………………………………………………………………………
z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
zobowiazujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Udostępnione zasoby to:
1.

Wiedza i doświadczenie*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Zdolność finansowa*:

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Oświadczam/my, że uczestniczymy/ nie uczestniczymy* w realizacji części w/w zamówienia jako
podwykonawca robót.

______________________ dnia ___ ___ 2011 roku
_____________________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

*

niewłaściwe skreślić

** w przypadku uczestniczenia w realizacji części zamówienia należy załączyć dokumenty określone w pkt 8.2 IDW

Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 10 do IDW

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Projektu.:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………….......……. , prowadzący działalność gospodarczą na
(Imię, nazwisko)

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej numer ……............................ prowadzoną przez
………………………………...........................................………………….…………................,

z

siedzib ą

w(e)

….....…………………………………………………….…………., ul. ......................................................................

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ:
― nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji*
― nie ogłoszono w stosunku do mnie upadłości *
― po ogłoszeniu upadłości zawarto ze mną układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*

______________________ dnia ___ ___ 2011roku
_____________________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

Roboty budowlane dla Projektu:
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

