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CZEŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
dla zadania inwestycyjnego p.n.

„Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia
w wodę północno – zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
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1. Określenie Zamawiającego.
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne jest :
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg, Polska
www.wodociagi.tarnobrzeg.pl
2 .Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym , t.j. w trybie przetargu nieograniczonego
na mocy art.10 ust.1 ustawy oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono :
a) w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 131424 - 2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
b) na tablicy ogłoszeń u Zamawiającego: - w dniu 24 kwietnia 2012 r.
c) na stronie internetowej Zamawiającego : http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi „Poprawa efektywności działania systemu
zaopatrzenia w wodę północnej – zachodniej części miasta Tarnobrzeg.”
3.1. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu następującego zakresu robót:
1. Sieć wodociągowa : ø 315, l= 2.653 mb i ø 225, l=4,0 mb wraz z uzbrojeniem (zasuwy,
hydranty),
2. Modernizacja sieci wodociągowej ø 600 na PE 450, l=249 mb (technologia „rura w rurę”)
oraz wymiana po trasie istniejącego wodociągu ø 80 na ø 315, l= 342 mb,
3. Wykonanie przewiertów zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,
4. Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników oraz innych terenów w miejscu wykonywania
robót wodociągowych,
Do Wykonawcy należy również między innymi:
1. powiadomienie gestorów uzbrojenia i zarządcy drogi o rozpoczęciu robót,
2. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji,
3. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
4. sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
5. uzyskanie zezwolenia od Zarządcy Dróg na zajęcie pasa drogowego w związku
z prowadzeniem robót wodociągowych wraz z opłatą za zajęcie pasa,
6. uzyskanie pozytywnych wyników z badania wody z wodociągu uzyskane
w akredytowanym laboratorium (WSSE) w zakresie bakteriologii z modernizowanej oraz
budowanej sieci, które zostaną dostarczone Zamawiającemu przed włączeniem do
czynnego systemu sieci wodociągowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny higienicznej
z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu dotyczącej
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materiałów i wyrobów użytych przy rozbudowie sieci wodociągowej oraz dostarczy ją
Zamawiającemu w dniu odbioru zadania.
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) :
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ, gdzie znajduje się
również wykaz załączników zawierających dokumentację projektową i specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej (36 miesięcy)
gwarancji jakości, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
3.2. Definicje podstawowych pojęć i określeń :
Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej pojęcia
i określenia mają znaczenie z niżej podanymi objaśnieniami:
a) Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę : w cenie uwzględnia się podatek od towarów
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
b) Dni i miesiące – dni i miesiące kalendarzowe,
c) Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiary robót
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego jak również wszelkie obliczenia
techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne
dokumenty i dane dostarczone przez Zamawiającego,
d) Gwarancja - ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy
z tytułu wykonania robót,
e) Inspektor nadzoru – osoba upoważniona przez Zamawiającego w umowie do
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa
i obowiązku inspektora nadzoru są określone w dokumentach
umowy oraz
obowiązujących przepisach prawnych,
f) Kosztorys ofertowy – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót
uwzględniający wymagania projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. Kosztorys ofertowy pełni funkcję informacyjną
i kontrolną oraz będzie wykorzystany między innymi do:
- tworzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- rozliczeń, określenia zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo,
- jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie robót
objętych dokumentacją projektową,
- jako dokument źródłowy do wyceny robót zamiennych, robót niewykonanych oraz
ewentualnych robót dodatkowych,
- ustalenia wartości powstałych obiektów i ich elementów,
- porównania szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia oraz w związku z tym
jako dokument źródłowy w postępowaniu do ewentualnego rozważenia dot. rażąco
niskiej ceny,
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-

g)
h)
i)
j)

k)

l)
ł)

m)
n)

o)
p)

q)

r)
s)
t)
u)

jako element kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie
przebiegu realizacji w porównaniu do założeń projektu ( w celu oceny efektów
w toku realizacji oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji ).
Oferta – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu dla potrzeb wykonania
robót budowlanych,
Plac budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb
wykonania robót budowlanych,
Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie robót
budowlanych,
Przedmiar robót – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia
ceny oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki
obmiaru i ilości robót,
Roboty budowlane lub tylko roboty - roboty budowlane wszelkich branż
budownictwa, montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały
i urządzenia oraz usługi budowlane, które Wykonawca ma wykonać i przekazać
Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz SIWZ,
Dokumentacja projektowa - zgodnie z definicją ustawy Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi i art. 31 ustawy PZP,
Roboty dodatkowe - roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, ani
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie można
przewidzieć na etapie składania oferty,
Sprzęt - maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy oraz innych
podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót,
Umowa - wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy
o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony,
Roboty tymczasowe - konieczne do wykonania w czasie realizacji robót
podstawowych i przewidzianych do demontażu lub likwidacji,
Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty
wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń,
Wykonawca – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia zamówienia publicznego, która złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający - Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,
Załączniki do umowy – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji robót,
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.3. Wymagania jakościowe i materiałowe.
a. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
b. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej
Normy oraz innym wytycznym określonym w projekcie. Wykonawca ma
obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty
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potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodności, świadectwa jakości) do kontaktu z wodą pitną.
c. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
d. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne materiałów i urządzeń nie są
obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca
może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno –
użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń
zaproponowanych w projektach.
e. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
f. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie spiętej wszelkie dokumenty
za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:
i. instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
ii. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urządzeń,
iii. protokoły z badania materiałów i urządzeń,
iv. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do
wykonania przedmiotu zamówienia,
v. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu
zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze
zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
vi. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego roboty
budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
g. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały
i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
kradzieżą lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
h. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach:
i. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 i zm.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do
obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom
użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie
wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
-7-

Część I – Instrukcje dla Wykonawców

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór
określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu
budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo
specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także
dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.
ii. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych,
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrębnymi.
3.4. Warunki rozliczenia.
a) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące
zakres zamówienia określony w niniejszej SIWZ i ofercie wybranego Wykonawcy.
b) Podstawę do rozliczenia tj. wystawienia faktury VAT wykonanych robót stanowić będzie
protokół odbioru przez komisję powołaną przez Zamawiającego.
c) W okresie rozliczeniowym Zamawiający zapłaci należność w terminie do 14 dni licząc od dnia
złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora nadzoru oraz
pracownika odpowiedzialnego z ramienia Zamawiającego.
d) Okres rozliczeniowy (tj. okres za który będzie wystawiony protokół i faktura) wynosić będzie
1 miesiąc.
3.5. Dostępność dokumentacji projektowej.
a) Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pokój
nr 207, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia do 31.10.2012 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
Poniżej przedstawiono warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego
zamówienia, a także wskazano dokumenty wymagane od Wykonawców potwierdzające spełnianie
tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania. W przypadku ofert składanych przez
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki te zostaną zastosowane
odpowiednio do wszystkich Wykonawców łącznie razem lub do poszczególnych Wykonawców.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113
z późn. zmianami), a spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 w/w ustawy, a więc :
5.1 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniaj wymogi określone w art. 22 ust.
1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień i w związku z tym Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść
obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
posiadają doświadczenie w realizacji prac ogólnobudowlanych, w tym wykonali w okresie
ostatnich 5 lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co
najmniej 2 roboty budowlane podobne do przedmiotu zamówienia (wykonanie sieci
wodociągowej, odbudowa nawierzchni drogowej) o wartości co najmniej 500 000,00 zł
każda (słownie pięćset tysięcy złotych). Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady
spełnia – nie spełnia) jeżeli wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami
polecającymi, protokołami odbioru końcowego, itp.), spełnienie tego warunku.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania
potencjałem technicznym i w związku z tym uzna spełnienie tego warunku w
oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
b. Wykażą się potencjałem kadrowym umożliwiającym wykonanie zamówienia w
ilości 5 osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia
budowlane niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, z czego co
najmniej :
i. 1 osoba na stanowisko koordynatora zamówienia, posiadająca
doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 2 zamówieniami w zakresie
budowy i modernizacji sieci wodociągowej o długości min. 1 km każda.
ii. 1 osoba na stanowisko kierownika budowy, posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów
umożliwiające
wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej
przedmiotem zamówienia;
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iii. 1 osoba na stanowisko kierownika robót branży sanitarnej – posiadająca
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów
umożliwiające
wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej
przedmiotem zamówienia;
iv. 1 osoba na stanowisko kierownika robót branży drogowej – posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowe bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
v. 1 osoba na stanowisko kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej
– posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
bądź też
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia) jeżeli wykażą, że są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.200.000,00 zł (jeden milion
dwieście tysięcy złotych).
Dopuszcza się pełnienie funkcji koordynatora zamówienia i kierownika budowy oraz kierownika
branży drogowej i konstrukcyjno-budowlanej równocześnie, pod warunkiem spełnienia wymagań
dla obu funkcji w tej sytuacji Wykonawca będzie musiał dysponować tylko 3-ma osobami.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
1. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę
do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające
spełnianie warunków.
2. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia – nie spełnia.
3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego
lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi
stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne
zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego
warunku (gwarancja bankowa na kwotę odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia).
5. Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do
tego uprawnione.
6. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone – za zgodność z oryginałem – przez osobę
do tego uprawnioną.
7. Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta odrzucona.
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8. Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do
reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie
potwierdzonej.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.
6.1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
6.1.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik do
SIWZ,
6.1.1.2. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
6.1.1.3. 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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
6.1.1.4. 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
potwierdzenie, 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
6.1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w/w składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
6.2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
6.2.2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia
złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te
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zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(referencje, opinie lub listy polecające, protokoły odbioru końcowego, itp.).
6.2.3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie),
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
6.2.4. 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 (gwarancja bankowa).
6.3. 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, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów
wymienionych w pkt. 1, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia (będą podwykonawcami).
6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty.
6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
były przekazywane droga pisemną lub faxem (nr fax. 15-823-31-24) oraz niezwłocznie
potwierdzane pisemnie. Fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na
żądanie każdej ze stron.
7.2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
(w godzinach 7oodo 15oo w dniach pracy Spółki lub fax. /15/ 823-31-24) jest:
7.2.1. Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego – Piotr Taras, e-mail :
- 12 -arno.taras@wodociagi.tarnobrzeg.pl – w zakresie rzeczowym
7.2.2. Specjalista ds. sieci wod.-kan. Działu TTI – Anna Malinowska, e-mail :
anna.malinowska@wodociagi.tarnobrzeg.pl – w zakresie rzeczowym
7.2.3. Kierownik
Działu
TZM
Wojciech
Lipiec,
e-mail
:
wojciech.lipiec@wodociagi.tarnobrzeg.pl – zakresie merytorycznym
7.3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemnej formy postępowania.
7.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej
Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o., ul. Wiślna 1, http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
oraz w siedzibie Tar-Wod. Sp. z .o.o., pokój 207.
8. Wymagania dotyczące wadium
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych polskich).
8.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
8.2.1. pieniądzu,
8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.2.3. gwarancjach bankowych,
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8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)c) Wykonawca, którego
oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości zostanie
wykluczony z postępowania.
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg, Polska, rachunek
nr 62 1240 2744 1111 0000 3990 9143 w Banku PKO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu
przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.05.2012 r. Przy czym za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego.
8.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (oryginał) innego niż przelew na konto
Zamawiającego należy w zaklejonej kopercie złożyć w sekretariacie Zamawiającego,
a kopię należy załączyć do oferty.
8.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
8.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.
8.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium 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.
8.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
9. Termin związania z ofertą.
9.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
9.2. 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 niż 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zmianami)
i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa
w SIWZ.
10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.3. Oferta powinna być napisana, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
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uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda strona powinna być odpowiednio
zaparafowana.
10.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez
przedstawiciela
Wykonawcy
uprawnionego
do
reprezentowania
zgodnie
z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz wymogami prawa.
10.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do wykonywania czynności.
10.6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.7. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały,
a ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.
10.8. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.
10.9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno:
10.9.1. formularz oferty wraz tabelą cenową - załącznik nr 1,
10.9.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6,
10.9.3. oświadczenie o udzieleniu minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego zadania,
10.9.4. dowód wniesienia wadium.
10.10.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej nieprzeźroczystej
kopercie /opakowaniu w siedzibie Zamawiającego. Koperta/opakowanie powinno
posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowane i oznaczone :
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA p.n.

„Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę
północno – zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
Nie otwierać przed : 08.05. 2012 r. , godzina : 10oo
Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed
upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak
składania oferty z dopiskiem „zmiana”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu
oferty. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a) Ustala się termin składania ofert do dnia 08.05.2012 r. godz.1000
b) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego t.j. w Tarnobrzeskich Wodociągach
Sp. z o.o. , ul. Wiślna 1.
c) Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o godz. 1030 w Sali narad Spółki - pokój nr 104.
d) Oferty będą otwierane według kolejności złożenia.
e) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
f) Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
- 14 -
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g) Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
h) Zamawiający dokona badania złożonych ofert i przyzna zamówienie Wykonawcy, którego
oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i specyfikacji technicznej istotnych
warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych
kryteriów oceny ofert.
i) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
• Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
• Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
j) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją
okoliczności przewidziane w art.93, ust. 1 i 1a ustawy.
12.Opis sposobu obliczania ceny.
a) 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 należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
b) Wykonawca powinien dostarczyć wyceniony Przedmiar Robót. Wykonawca powinien
wycenić wszystkie pozycje Przedmiaru Robót. Nie będą dokonywane jakiekolwiek
odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionym
Przedmiarze Robót. Pozycje takie będą uznane za włączone do innych pozycji
wypełnionego Przedmiaru Robót.
c) Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w Formularzu Oferty t.j. poda cenę
ofertową wraz należnym podatkiem VAT.
d) Celowym jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem sprawdzenia
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac
13. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedłożył ofertę z najniższą ceną Ofertową
włącznie z VAT, spełniającą wymagania formalne i techniczne.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.
Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ----------------------- x 100pkt x 100%
Cx

gdzie :
c – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto ( z VAT) realizacji zamówienia
cx- cena brutto ( z VAT) podana przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany
- 15 -
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cmin – minimalna cena brutto ( z VAT) zaoferowana w przetargu , spośród ofert
ważnych i nie odrzuconych
Punkty będą przyznawane dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania
zaokrągleń.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
b) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamównienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w punkcie, a jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona tylko jedna oferta.
c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
d) Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a będzie występował w konsorcjum
będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy z Zamawiającym umowę
konsorcjum, z której szczególnie będzie wynikać bezwrunkowa solidarna
odpowiedzialność konsorcjantów.
e) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o :
• Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienia jej wyboru, a także nazwy, siedziby
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porówniania złożonych ofert i łaczną punktację.
• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne
i prawne
• Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego umowy w wysokości 5%
oferty brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
b) Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, rekalmacji i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie. Zamawiający zleci
usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy koszt ten przekrczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania uzupełniającego.
c) Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku
formach :
- pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego;
- poręczeniach bankowych;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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d)
e)

f)
g)
h)
i)

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy wnieść w formie orginalnego
dokumentu.
Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie
z warunkiem umowy nasyępuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń
ze strony gwaranta/poręczyciela.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może w uzgodnieniu
z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.
Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż w 15
dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.
a) Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dopuszcza się modyfikacje nie powodujące zmiany istotnych
postanowień określonych we wzorze umowy.
b) Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
c) W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje
koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
d) O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.
e) Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.
f) Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.
g) Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w szczególności
w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego części w przypadku:
a. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności
nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania,
których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww.
terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania
wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z
wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły
wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym
drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu
przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej,
Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w
wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń;
b. zdarzeń losowych;
c. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót objętych niniejszą
Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
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d. wystąpienia odbiegających od normy ekstremalnych – ze względu na porę roku –
warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót
budowlanych zgodnie z technologią lub dokumentacją projektową;
e. ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemożliwiające
lub mające istotny na brak możliwości wykonywania robót objętych umową.
17. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też pozstanowień niniejszej SWIZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
18. Oferty częściowe.
Zamawiający na mocy art. 83 ust. 2 ustawy nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1.
Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości
zamówienia podstawowego.
21. Informacja o ofertach wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Informacja dotycząca rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
23. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a,
91b, 91c, ustawy.
24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich
zwrot.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
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25. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw firm proponowanych
podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
26. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.
Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom
27. Wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
11.1. Formularz Oferty wraz Załącznikiem do Oferty, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
11.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
11.3. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
11.4. Wykaz wykonanych zamówień na roboty budowlane sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,
11.5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
wpisu do CEIDG,
11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia kontraktu
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
11.7. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej IDW,
11.8. Wyceniony Przedmiar Robót
11.9. Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w skład oferty.
3) Brak jakiegokolwiek dokumentu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego
postępowania, a w konsekwencji odrzuceniem oferty tego Wykonawcy, stosownie do
odpowiednich postanowień niniejszych Instrukcji.
Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty.
Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3
Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze
zamówienie.
Załącznik nr 4
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
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Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 niniejszej
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.
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Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
p.n. „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno
– zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
11.9.1. ZAMAWIAJĄCY:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg, Polska
11.9.2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

11.9.3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Część I – Instrukcje dla Wykonawców

Adres e-mail

11.9.4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja (my) niżej podpisany(i)
będąc upoważnionym(i) do podpisu przez wymienionego powyżej Wykonawcę w odpowiedzi na
Państwa ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zamówienie p.n. „Poprawa efektywności działania systemu
zaopatrzenia w wodę północno – zachodniej części miasta Tarnobrzeg” niniejszym
oświadczam(y), że :
1) Przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń
i w całości postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty.
2) W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się zawrzeć Umowę w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3) Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
4) Oferujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie Robót zgodnie z warunkami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5) Cena mojej (naszej) oferty za realizację (całości niniejszego zamówienia wynosi
…........................................... PLN
(słownie: …..................................................................... PLN),
w tym VAT: …....................................................................................PLN
(słownie …............................................................................PLN)
w tym uwzględniono podatek wg 8% stawki VAT w wysokości …................ PLN,
w tym uwzględniono podatek wg 23% stawki VAT w wysokości …................ PLN,
6) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od terminu składania ofert,
7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą. Zobowiązuję(emy) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć zmówienie zgodnie z treścią pkt. 15 IDW,
8) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
9) Nie znajdujemy się w żadnej z sytuacji wymienionych w Instrukcji dla Wykonawców
składających oferty, wykluczających nas z udziału w niniejszym postępowaniu.
10) Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3:
2
3

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

-2-
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l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
Od
Do

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4:
l.p.
a)

Nazwa części zamówienia

b)

5. Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

4

Nazwisko i imię osoby (osób)
Podpis(y) osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty
imieniu Wykonawcy(ów)
w imieniu Wykonawcy(ów)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

-3-

Pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)

Miejscowość
i data
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Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
Polska

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

p.n. „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno
–zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
Nr referencyjny ogłoszenia o przetargu:
W Biuletynie Zamówień Publicznych:…......................................
(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

Nazwa i adres Zamawiającego

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg,

Nazwa i adres Wykonawcy

…...............................................................................................
...................................................................................................
..........................................................

Zespół inspektorów nadzoru

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg

Czas na ukończenie robót

Czas na ukończenie całości robót do 31.10.2012 r.

Okres Zgłaszania Wad

365 dni (czyli 12 miesięcy) od daty wydania
protokołu odbioru końcowego

Gwarancja na dostarczone
urządzenia

Zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta urządzenia

Gwarancja na wykonane roboty
budowlane

Min. 36 miesięcy

Elektroniczny system
przekazywania danych

Telefaks oraz E–mail
Telefaks oraz E-mail winien być potwierdzony na piśmie

Prawo rządzące zamówieniem

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
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Język zamówienia

Język polski

Język porozumiewania się

Język polski

Czas przekazania Terenu Budowy

7 dni od podpisania umowy

Kwota zabezpieczenia należytego
wykonania zamówienia

5% Zatwierdzonej Kwoty zamówienia (włącznie z VAT)
określonej w umowie

Normalne godziny pracy

6.00 – 22.00

Kara umowna za zwłokę

zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą odsetek ustawowych
0,01% zatwierdzonej kwoty zamówienia za każdy dzień

Maksymalna kwota kar za zwłokę

5 % Ceny zamówienia

Minimalna kwota faktury
częściowej

110.000,00 zł

Okres rozliczeniowy

30 dni

Termin płatności

14 dni od dnia otrzymania faktury

Waluta płatności

PLN

Okresy na przedłożenie:
- uwierzytelnionych kopii
stosownych polis
- dowodów ubezpieczenia

Przed Datą Rozpoczęcia robót

Minimalna kwota ubezpieczenia od
roszczeń osób trzecich

1.200.000 PLN za zdarzenie niezależnie od ilości zdarzeń

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

-2-

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
Polska

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

p.n. „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno
– zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
ZAMAWIAJĄCY:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg, Polska
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy (Dz. U. Nr 19, poz. 177):
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.

„Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno –
zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
a. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
c. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia; nie uczestniczymy w żadnym postępowaniu, sporze lub zdarzeniu które mogłoby
zagrozić naszej pozycji ekonomicznej i finansowej;
d. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 Ustawy
e. wszystkie oświadczenia i informacje złożone Zamawiającemu są prawdziwe, pełne i dokładne
w każdym szczególe. Jeśli podczas okresu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące
zmiany w sytuacji porzedstawionej w tych dokumentach, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego;
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PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

-2-

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
Polska

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

ZAŁĄCZNIK NR 3
Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

p.n. „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno
– zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
ZAMAWIAJĄCY:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg, Polska
Lista osób przeznaczonych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych (personel
kluczowy) proponowanych do wykonania Zamówienia:
Lp.
1

2

Imię i nazwiska

Funkcja
koordynator zamówienia,

Doświadczenie

Posiadane uprawnienia
XXXXXX

kierownik budowy

xxxx

uprawnienia budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczeń bądź też
odpowiadające im
uprawnienia budowlane
wydane na podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów umożliwiające
wykonywanie funkcji
kierownika budowy dla
budowy będącej
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3

kierownik robót branży
sanitarnej

xxxx

4

kierownik robót branży
drogowej

xxxx

5

kierownik robót branży
konstrukcyjno-budowlanej

xxx

przedmiotem
zamówienia;
uprawnienia do
wykonywania
samodzielnych funkcji w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczeń bądź też
odpowiadające im
uprawnienia budowlane
wydane na podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów umożliwiające
wykonywanie funkcji
kierownika budowy dla
budowy będącej
przedmiotem zamówienia
uprawnienia budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności drogowe
bądź też odpowiadające
im uprawnienia
budowlane wydane na
podstawie wcześniej
obowiązujących
przepisów;
uprawnienia budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej bądź też
odpowiadające im
uprawnienia budowlane
wydane na podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów;

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty
imieniu Wykonawcy(ów)
w imieniu Wykonawcy(ów)
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Pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)

Miejscowość
i data

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
Polska

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

ZAŁĄCZNIK NR 4
Wzór wykazu zamówień na wykonane roboty budowlane.

p.n. „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno
– zachodniej części miasta Tarnobrzeg”
ZAMAWIAJĄCY:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg, Polska

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:
L.p.

Rodzaj
roboty
budowlanej

Opis roboty
budowlanej
(długości
wybudowanej
sieci, średnice
rur,…)

Wartość
robót brutto
w PLN

Data wykonania
początek
(data)

Miejsce
wykonania

zakończenie
(data)

Odbiorca
(nazwa,
adres, nr
telefonu do
kontaktu)

Nazwa
Wykonawcy5

1.
2.
3.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w
tabeli powyżej robót budowlanych.

5

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.
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PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

-2-

Pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)

Miejscowość
i data

