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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE:

ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA  STACJI  UZDATNIANIA  WODY  W 
MIEJSCOWOŚCI MARCJANÓW, GMINA KAWĘCZYN

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami), przepisami 
wykonawczymi  wydanymi  na  jej  podstawie  oraz  niniejszą  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dane Zamawiającego:

GMINA KAWĘCZYN
62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48
Telefon /63/ 288 50 14
faks /63/ 288 59 40
www.bip.kaweczyn.pl
NIP 668-18-75-486
REGON 311019480

I. Opis  przedmiotu zamówienia:  

Klasyfikacja  przedmiotu  zamówienia  według  nomenklatury  Wspólnego  Słownika 
Zamówień  (CPV):  45.25.21.26-7,  4500000-0,  45111200-0,  45231300-8,  45330000-9, 
45331210-1, 45231400-9, 45310000-3, 45400000-1, 454553000-7
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego 
robót w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez ENVIROTECH Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 7:

           1. Roboty budowlane
• roboty rozbiórkowe, 
• roboty ziemne 
• roboty zbrojeniowe, 
• roboty betonowe,
• stolarka okienna i drzwiowa, 
• roboty malarskie
• roboty dekarskie, 
• roboty ociepleniowe i elewacyjne, 
• roboty wykończeniowe, 
• wywóz gruzu 

              2. Roboty instalacyjne i technologia 
2.1 Demontaż instalacji technologii w budynku

• demontaż rurociągów i armatury,
• demontaż urządzeń,

               2.2 Montaż urządzeń i armatury 
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• montaż urządzeń technologicznych,
• montaż wyposażenia i armatury

               2..3 Montaż orurowania i kształtek w budynku
• montaż rurociągów i kształtek  

               2.4 Instalacja wentylacji 
• montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 

              2.5 Instalacje centralnego ogrzewania
• montaż grzejników elektrycznych

              2.6 Instalacje wodno-kanalizacyjne
• montaż rurociągów 
• montaż wyposażenia i armatury

           3. Sieci przyobiektowe
              3.1 Roboty rozbiórkowe 

• demontaż pomp głębinowych 
• demontaż armatury 

              3.2 Sieć wodociągowa 
• roboty ziemne 
• roboty montażowe rurociągów i armatury 

              3.3 Kanalizacja sanitarna 
• roboty ziemne 
• roboty  montażowe  rurociągów,  neutralizatora,  zbiornika 

bezodpływowego oraz zbiornika wód popłucznych

              3.4 Remont zbiorników wyrównawczych wody uzdatnionej 
• roboty remontowe dwóch zbiorników wyrównawczych naziemnych o 

pojemności 100 m 3 każdy 

           4. Zagospodarowanie terenu
              4.1 Budowa śmietnika

• roboty betonowe, zbrojeniowe, dekarskie i wykończeniowe
              4.2 Tereny utwardzone i zieleń
              4.3 Wyposażenie budynku 

           5. Instalacje elektryczne i AKPiA 
              5.1 Przyłącze energetyczne, zasilanie rozdzielni RG, agregat 60 kVA montaż i 
                    uruchomienie 

• roboty instalacyjne, montażowe i badania instalacji,
• montaż i uruchomienie agregatu

              5.2 Instalacja wnętrzowa 
• roboty instalacyjne i badania instalacji

              5.3 Zalicznikowe linie kablowe nn 0,4 kV oraz sterowanie ( poza budynkiem SUW ) 
• roboty ziemne
• roboty montażowe kabli i badania linii kablowych 

6. Pozostałe roboty

6.1  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  efekt  technologiczny  jakości  wody 
uzdatnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wody do picia.
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6.2  Wykonanie  rozruchu  technologicznego  SUW  wraz  z  wykonaniem 
niezbędnych  analiz  wody  pod  względem  bakteriologicznym  i  fizyko-
chemicznym, 

6.3 Uzyskanie decyzji UDT, 
6.4 Przygotowanie  przez  Wykonawcę  niezbędnych  dokumentów,  protokołów 

odbiorów robót dla uzyskania przez Inwestora decyzji na użytkowanie obiektu 
SUW. 

                      UWAGA: NASTĄPIŁA ZMIANA ARMATURY I ŚREDNIC ARMATURY W 
                                        STOSUNKU DO PROJEKTU-OPIS W PISMIE ZAŁĄCZONYM DO SIWZ
                                       
 
                       WYŁĄCZENIE N/W ROBÓT ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI BUDOWALNEJ 
                        A NIE UJĘTYCH W NINIJSZYM Z PRZETARGU:

1. Drogi  i chodniki na terenie SUW Marcjanów

2. Ogrodzenie SUW Marcjanów

3. Obudowa studni głębinowej

4. Ogrodzenie strefy studni

UWAGA: Dokumentacja widnieje na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji 
w Koninie która została przekazana Gminie Kawęczyn.
Na  mocy  umowy  zawartej  pomiędzy  inwestorem  a  inwestorem  zastępczym  Gmina 
Kawęczyn przejęła prawa i obowiązki związane z realizacja przedmiotowej inwestycji 
od Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Postępowanie  o  udzieleniu  zamówienia  dotyczy  wyłącznie  działki  o  nr  geodezyjnym 
239/5 oraz 239/4  położonej w Marcjanowie.

OD WYKONAWCY WYMAGANE JEST:

ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  UDZIELENIA  PRZEZ  WYKONAWCĘ  NA 
WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA GWARANCJI JAKOŚCI NA OKRES 36 
MIESIĘCY.

Oferta  wykonawcy  winna  uwzględniać  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia 
opisanego w SIWZ, STWiORB oraz szczegółowo w dokumentacji projektowej .
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawców ofert częściowych i 
oferty wariantowej na wykonanie zamówienia.
Wskazanie  pochodzenia  materiałów (w  szczególności,  marka,  znak  towarowy,  producent) 
użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
lub przedmiarach robót należy traktować jako określone przykładowo w celu sprecyzowania 
minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych 
standardów  wykonawczych  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie 
materiałów,  urządzeń lub  rozwiązań  technicznych  i  eksploatacyjnych  równoważnych,  pod 
warunkiem  zagwarantowania  wykonania  robót  budowlanych  w  zgodzie  z  wydanym 
pozwoleniem  na  budowę  oraz  zapewnienia  uzyskania  parametrów  technicznych, 
eksploatacyjnych oraz standardów jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
przetargowej.

Zamawiający nie przewiduje:
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1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielenia zamówień uzupełniających,
5) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamówienie publiczne objęte jest współfinansowaniem w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. Ostateczny termin  wykonania zamówienia:    do dnia 28.02.2013 r.

III. Opis sposobu  przygotowania  oferty:  

1. Oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę wyłącznie w jednym egzemplarzu, w języku 
polskim, czytelną i trwałą techniką.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przez wykonawcę oferty w postaci elektronicznej, 
opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

3. Każdy wykonawca przedłoży tylko  jedną  ofertę,  sam lub  jako partner  (współwykonawca)  w 
ramach konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie 
spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

4. Zaleca się, aby wszystkie kartki składające się na ofertę były połączone ze sobą w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

5. Formularz oferty oraz dokumenty w których jest to wymagane winny być podpisane przez osoby 
uprawnione  do  reprezentowania  wykonawcy w obrocie  prawnym,  wymienione  w  aktualnym 
dokumencie  rejestrowym  wykonawcy  lub  innym  dokumencie  właściwym  dla  formy 
organizacyjnej  wykonawcy lub  przez  osoby umocowane  na  podstawie  udzielonego  pisemnie 
pełnomocnictwa.

6. Jeżeli  oferta  wraz  z  załącznikami  zostanie  złożona  przez  upełnomocnionego  przedstawiciela 
wykonawcy,  wówczas  do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie  wykonawcy,  stanowiące 
umocowanie dla jego pełnomocnika do działania w toku postępowania w imieniu wykonawcy, 
określające  zakres  udzielonego  pełnomocnictwa  i  podpisane  przez  uprawnione  osoby. 
Pełnomocnictwo  winno  zostać  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej 
notarialnie.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie  od  wyniku  postępowania.  Zamawiający  w  żadnym  przypadku  nie  odpowiada  za 
koszty  poniesione  przez  wykonawców  w  związku  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty. 
Wykonawcy  zobowiązują  się  nie  podnosić  jakichkolwiek  roszczeń  z  tego  tytułu  względem 
zamawiającego, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

8. Jeżeli do oferty załączono kserokopie dokumentów, to muszą być one sporządzone w czytelnej 
formie  oraz  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem przez  osobę  lub  osoby uprawnione  do 
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.

9. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być  przetłumaczone  na  język  polski,  pod 
rygorem nieuwzględnienia ich treści w toku czynności postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

10. W  przypadku  gdyby  oferta  zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie 
budzący  wątpliwości  zastrzec,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 
Informacje te  winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,  trwale  ze 
sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane podczas otwarcia ofert.
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11. Zaleca się aby strony oferty zawierające treść były kolejno ponumerowane.  
12. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają bezpośrednio z 

instrukcji  wydanych  przez  zamawiającego,  lub  które  są  konieczne  do  korekty  błędów 
popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone 
datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

13. W przypadku osobistego dostarczenia oferty do siedziby zamawiającego, ofertę należy umieścić 
w  dwóch  zamkniętych,  nieprzejrzystych  opakowaniach.  Opakowanie  zewnętrzne  zawierająca 
opakowaną ofertę winno być opatrzone napisem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWE I MODERNIZACJE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MARCJANÓW, GMINA KAWĘCZYN  w 
dniu 09 sierpnia 2012 r. godz. 11:15.

14. Opakowanie  wewnętrzne  z  ofertą  winno  być  oznaczona  czytelnie  podstawowymi  danymi 
identyfikującymi  wykonawcę  w  obrocie  gospodarczym  –  co  najmniej  nazwą  i  adresem 
wykonawcy,  w  tym  celu  aby  umożliwić  zwrot  nie  otwartej  koperty  z  ofertą  w  przypadku 
dostarczenia jej zamawiającemu po terminie składania ofert.

15. W  przypadku  doręczenia  zamawiającemu  oferty  za  pośrednictwem  operatora  publicznego  - 
Poczty Polskiej  lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie,  wyżej wymienione opakowania 
należy umieścić w kopercie adresowej.

16. Oferta  składana przez  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia   
publicznego:

1)W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie 
zamówienia publicznego do oferty wspólnej należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego 
wynikać  winno  umocowanie  uprawnionej  na  jego  mocy  osoby  lub  podmiotu  do 
reprezentowania  wykonawców  składających  ofertę  wspólną  w  trakcie  postępowaniu, 
ewentualnie  do  ich  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie 
zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  winno  być  udzielone  przez  uprawnionych 
reprezentantów wykonawców uczestniczących w ofercie wspólnej.
2)W przypadku,  gdy umowa zawarta  między współwykonawcami  zawiera  zasady ich 
reprezentacji w postępowaniu i umocowanie dla ich pełnomocnika, wykonawcy mogą 
przedłożyć zamiast odrębnego dokumentu pełnomocnictwa przedmiotową umowę.
3)Oferta  składana  przez  wykonawców  występujących  wspólnie  musi  być  złożona  i 
podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w 
sprawie zamówienia.
4)Dokumenty złożone wraz z ofertą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
ustanowionego przez wykonawców występujących wspólnie.
5)Wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  przez  zamawiającego 
wyłącznie z ustanowionym  przez współwykonawców pełnomocnikiem.
6)W przypadku  oferty  wspólnej,  zamawiający  dokonując  oceny  spełniania  wymagań 
określonych w SIWZ, uwzględni łącznie uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, 
a  także  potencjał  techniczny  i  osobowy  oraz  sytuację  ekonomiczną  i  finansową 
wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Wymogi  te 
wykonawcy  mogą  spełniać  łącznie.  Na  tej  podstawie  współwykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć:
 oświadczenie  wymienione w części  V pkt 9 oraz  oświadczenie  z  art.  22  ust.  1 

ustawy  SIWZ: oświadczenia  powinny  zostać  podpisane  przez  pełnomocnika 
konsorcjum (lidera),  w imieniu całego konsorcjum lub przez wszystkich członków 
konsorcjum;

 dokumenty wymienione w części V pkt 1 (dotyczy to również załącznika nr 7 do 
SIWZ),  2,  3,  4,  5  SIWZ  lub  dokumenty  im  odpowiadające  w  rozumieniu 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie 
rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz 
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form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane: dokumenty  z  tego  zakresu 
powinny być złożone indywidualnie  przez każdego członka konsorcjum w imieniu 
własnym;

 dokumenty wymienione w części V pkt 6, 7, 8 SIWZ:  dokumenty z tego zakresu 
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub jego pełnomocnik (lider) w imieniu 
całego konsorcjum.

UWAGA: Dokumenty, które zostaną złożone w formie kopii w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania,  powinny  być  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem,  przez  tego 
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, którego te dokumenty 
dotyczą.

III.1. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia  
spełniania warunków udzialu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz  
nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym przygotowanym 
zgodnie z wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, następujących dokumentów:

1. oświadczenie  podpisane  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu, potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu z treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przygotowane zgodnie z treścią wzorcowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 
2 do SIWZ;

2. dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  wykonawcę  formalnych  i 
merytorycznych  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego, wskazane w rozdziale V SIWZ.

3. dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium przetargowego;
4. pełnomocnictwo dla wykonawcy umocowanego do reprezentowania w postępowaniu 

wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  albo  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego,  wyłącznie  w  przypadku  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o 
udzielenie zamówienia publicznego;

5. pełnomocnictwo  dla  osoby  składającej  ofertę  w  imieniu  wykonawcy,  o  ile 
umocowanie tej  osoby do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownych 
dokumentów  rejestrowych  lub  ewidencyjnych,  wyłącznie  w  przypadku  kiedy 
wykonawca  umocuje  pełnomocnika  do  występowania  w  swoim  imieniu  w 
postępowaniu;

6. kosztorys  ofertowy  sporządzony  na  podstawie  przedmiarów  robót  stanowiących 
załącznik do SIWZ  metodą uproszczoną dla cen jednostkowych (z narzutami) dla 
poszczególnych pozycji  z  wyszczególnieniem: opisu pozycji,  ilości  przedmiarowej, 
jednostki, ceny jednostkowej oraz wartości stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i 
ceny jednostkowej,

według następującej formuły:

Ck =ΣL x Cj

gdzie:

Ck – cena kosztorysowa
L – ilość jednostek przedmiarowych
Cj – cena jednostkowa uwzględniająca narzuty
Ck x obowiązująca stawka podatku VAT równa się cenie ofertowej.
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7. Zaleca  się  fakultatywnie,  aby  w  kosztorysie  ofertowym  zachowana  kolejność 
poszczególnych pozycji kosztorysowych odpowiadała kolejności pozycji kalkulacyjnych 
w przedmiarach robót,  to  znaczy że w kosztorysie ofertowym należy nadać oddzielną 
numerację dla poszczególnych branż.

8. Wymagane  jest  aby  w  kosztorysie  ofertowym  ilości  i  jednostki  miary  odpowiadały 
ilościom i jednostkom miary w poszczególnych pozycjach przedmiarów robót.

9. Wymagane  jest  określenie  cen  jednostkowych  i  wartości  dla  wszystkich  pozycji   
kosztorysu  ofertowego,  z  uwzględnieniem  wszystkich  pozycji  przedmiarowych 
opisanych w branżowych przedmiarach robót.  

10. Zamawiający zaleca zachowanie w kosztorysie ofertowym opisów pozycji z przedmiarów 
robót.  W razie  powstania  ewentualnego  sporu  na  etapie  realizacji  zamówienia  co  do 
właściwego rozumienia opisu pozycji,  rozstrzygającym będzie wówczas opis pozycji z 
przedmiaru robót zamawiającego.

11. Zaleca  się  fakultatywne  załączenie  do  kosztorysu  ofertowego  zbiorczego  zestawienia 
kosztów.

12. Zaleca  się  fakultatywne  załączenie  do  kosztorysu  ofertowego  zbiorczego  zestawienia 
materiałów, z zastrzeżeniem dotyczącym pkt 13.

13. W przypadku zastosowania przez wykonawcę równoważnych materiałów, urządzeń 
oraz  rozwiązań  technicznych  i  eksploatacyjnych  innych  niż  w  dokumentacji 
projektowej,  wykonawca  zobowiązany  jest  wówczas  do  załączenia  do  kosztorysu 
ofertowego zbiorczego zestawienia materiałów obejmującego powyższe rozwiązania 
równoważne pod względem technicznym, eksploatacyjnym i jakościowym.

 
IV. Opis warunków  udziału  wykonawcy  w postępowaniu o zamówienie publiczne wraz   

ze sposobem dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie  zamówienia  publicznego  stanowiącego  przedmiot  niniejszego  postępowania, 
mogą  ubiegać  się  wyłącznie  wykonawcy,  którzy  spełnią  następujące  warunki  określone 
przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a 
mianowicie dotyczące:
1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budowli w rodzaju stacji uzdatniana 
wody,  przepompowni wody lub oczyszczalni ścieków albo polegającą na montażu lub 
remoncie instalacji i urządzeń technicznych budowli tego rodzaju.

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia, to znaczy dysponują osobami legitymującymi się kwalifikacjami 
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Na tej podstawie znajdujące się w 
dyspozycji wykonawcy osoby powinny posiadać uprawnienia do:

- kierowania budową i  robotami budowlanymi  udzielone w specjalności  instalacyjnej  w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- kierowania  robotami  budowlanymi  udzielone  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- kierowania robotami budowlanymi udzielone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub  uprawnienia  budowlane  udzielone  w  zakresie  odpowiadającym  zakresowi 
specjalności, o której mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 
7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  lub  kwalifikacje  zawodowe  uznane  na  zasadach 
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określonych w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 
marca 2008 r. w o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia 
- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaga-
nych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi sto-
sunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż bę-
dzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedsta-
wiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-
zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające w 
szczególności, w zależności od udostępnianego zasobu:

 zakres czynności, których te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy 
wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wie-
dzy i doświadczeniu innych podmiotów;

 wykaz osób, które ten podmiot zobowiązuje się udostępnić - w przypadku gdy wyko-
nawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

V. Wykaz  dokumentów  i  oświadczeń  jakie   mają  dostarczyć   wykonawcy   w   celu   
potwierdzenia  spełnienia  warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o  
zamówienie publiczne.

Zgodnie  z  art.  26 ust.  2  ustawy Prawo zamówień publicznych,  należy złożyć  dokumenty 
wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7, w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. Nr 226, poz. 1817), to znaczy:

1. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – stanowiące załącznik nr 7 do 
SIWZ;

2. 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);

3. aktualne  zaświadczenie  właściwego  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 ofert);

4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawiona nie wcześniej niż 6  
miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ustalonym w art. 24 
ust.  1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych  (wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – wyłącznie w zakresie dotyczącym 
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podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych 
za  kierowanie,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych 
niezbędnych do wykonania zamówienia,  a  także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

7. oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia do kierowania budową oraz robotami budowlanymi;

8. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone;

9. oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku Wykonawców którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punktach należy złożyć 
dokumenty zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wyko-
nawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), z za-
strzeżeniem wynikającym z § 4 ust. 3 rozporządzenia, to znaczy:

 dokument  wystawiony w kraju,  w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzający,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  jego  upadłości; 
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 dokument  wystawiony w kraju,  w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzający,  że  nie  zalega  z  uiszczeniem  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 ofert);

 dokument  wystawiony w kraju,  w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamiesz-
kania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Opis  sposobu  obliczenia  ceny  oferty:  

1. Podstawą  do  obliczenia  ceny  oferty  jest  przedmiar  robót,  przy  jednoczesnym 
uwzględnieniu dokumentacji  projektowej  i  STWiORB, a  także zapisów we wzorze 
umowy o roboty budowlane.

2. Cena oferty musi zawierać koszty konieczne do należytego wykonania zamówienia, 
które wynikają wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, STWiORB, jak również 
koszty  w  niej  nie  ujęte,  a  bez  poniesienia  których  nie  można  byłoby  wykonać 
należycie zamówienia.

3. To kategorii kosztów kryteriów których mowa w pkt 2 zalicza się w szczególności 
następujące koszty, jeśli tylko dotyczą one przedmiotowego zamówienia: wszelkich 
robót  przygotowawczych,  porządkowych,  zagospodarowania  placu  budowy, 
utrzymania  zaplecza  budowy,  w  tym  koszty  mediów,  dozorowania  budowy, 
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odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia dokumentacji 
BIOZ,  projektu  organizacji  robót,  prac  geodezyjnych,  wszelkich  robót 
przygotowawczych,  demontażowych,  zorganizowania  i  zagospodarowania  placu 
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), 
dozorowanie  budowy,  zajęcie  pasa  drogowego  i  organizacji  ruchu  na  czas 
prowadzenia robót, projektu organizacji robót, przekopów kontrolnych, odtworzenia 
dróg,  chodników,  wywozu  nadmiaru  gruntu,  zagęszczenie  gruntu,  odwodnienie 
wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w 
przypadku  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem,  wycinki  drzew,  pełnej  obsługi 
geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego i  innych czynności niezbędnych do starannego wykonania przedmiotu 
zamówienia.

4. W razie  zaistnienia  takiej  potrzeby,  wykonawca  ma  obowiązek  unieszkodliwienia 
powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami). Na tej 
podstawie wykonawca winien uwzględnić ewentualny koszt składowania , wywozu i 
utylizacji odpadów w cenie oferty

5. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązków wykonawcy. Należy przyjąć 
obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

6. Wykonawca  określi  w  celu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  cenę oferty, którą 
stanowić  będzie  wynagrodzenie  w  formie  kosztorysowej  za  realizację  całego 
przedmiotu zamówienia. Wiążącą podstawę do kalkulacji ceny oferty stanowić będą 
przedmiary robót  przekazane  przez  zamawiającego,  dokumentacja  projektowa oraz 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

7. Ostateczne ustalenie wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po wykonaniu zamówienia, 
na  podstawie  rozliczenia  uwzględniającego  faktycznie  wykonane  ilości  robót 
budowlanych  stwierdzonych  dokonanym  obmiarem  oraz  cen  jednostkowych 
określonych w kosztorysie ofertowym wybranego wykonawcy.

8. Zakres robót, który jest podstawą do określenia  ceny  ofertowej  musi  być  zgodny  z 
zakresami  robót  określonymi  w  przedmiarach robót będącymi  załącznikiem  do 
niniejszej  specyfikacji.

9. W przypadku  stwierdzenia,  że  przedmiar  robót  zawiera  błędy lub  część  robót  do 
wykonania nie została ujęta w przedmiarach robót, należy zgłosić to zamawiającemu 
w  terminie  określonym  w  art.  38  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wraz  z 
propozycją  wprowadzenia  zmiany  do  przedmiaru  robót  lub  zaproponować 
uzupełniające  przedmiary  robót  (zaleca  się  aby  podać  podstawę  wyceny  -  nazwę 
katalogu nakładów rzeczowych, jego numer, nr tablicy, nr kolumny).

10. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z tytułu wykonania zamówienia 
będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający w związku z tym nie 
dopuszcza podawania cen w walutach obcych.

11. Cena oferty powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Opis  kryteriów oceny oferty  wraz  z  ich znaczeniem oraz sposobem dokonywania   
oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie w oparciu o znaczenie następujących 
kryteriów oceny oferty:

CENA OFERTY: 100 % (WAGA)

OCENA W ZAKRESIE KRYTERIUM OCENY „CENA OFERTY”:
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1. Maksymalną  liczbę  punktów  w  zakresie  tego  kryterium  otrzyma  wykonawca,  który 
przedstawi  najkorzystniejszą  cenowo  ofertę,  to  znaczy  zaoferuje  najniższą  cenę  za 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  natomiast  pozostali  wykonawcy  otrzymają 
proporcjonalnie  mniejszą  liczbę  punktów  w  stosunku  do  punktacji  oferty 
najkorzystniejszej, obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

×=
 C
 C

OB

NKC

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)
gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN -  najniższa  zaoferowana  cena,  spośród  wszystkich  ofert  nie  podlegających 

odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2. W przypadku  złożenia  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku 
podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług  w  zakresie  dotyczącym  wewnątrz  wspólnotowego  nabycia  towarów, 
zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  dolicza  do  przedstawionej  w  niej  ceny 
podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  wpłacić  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz niniejszej 
SIWZ oraz  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w  oparciu  o  podane  kryteria 
oceny i uzyska na tej podstawie największą ilość punktów obliczoną według podanego 
wzoru.

4. Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
a  ocena  punktowa  dotyczyć  będzie  wyłącznie  ofert  uznanych  za  ważne  i  nie 
podlegających odrzuceniu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:  

Przystępując  do  niniejszego  postępowania  każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest 
wnieść wadium w wysokości  20.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy)
W PRZYPADKU KONSORCJUM,  WADIUM  MOŻE  ZOSTAĆ WNIESIONE  W IMIENIU 
POZOSTAŁYCH  WSPÓŁWYKONAWCÓW  PRZEZ  LIDERA  KONSORCJUM 
WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO LUB PRZEZ JEDNEGO ZE WSPÓŁWYKONAWCÓW.

      Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
       ustawy, tj.:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kre-

dytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 usta-

wy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

        Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
       Wadium w pieniądzu należy wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem przelewem na rachunek 
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      bankowy Zamawiającego:  Rejonowy Bank Spółdzielczy  w  Malanowie  O/Kawęczyn 
nr 24 8557 0009 2004 0400 0101 0034 z opisem:   Wadium do przetargu na rozbudowę i moder  -  
nizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów, Gmina Kawęczyn 
Decydującą dla:

uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy
      jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na pod
      stawie polecenia przelewu.
      W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu poręczenia
       lub gwarancji, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do zawartości oferty w
      osobnym opakowaniu, którego nie należy łączyć w sposób trwały z pozostałą częścią oferty.
      Natomiast kopię powyższego dokumentu wadialnego należy połączyć z zawartością oferty i
       potwierdzić za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
      Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
      Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego  
      oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
      Dokument wadialny pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania winien zachować
      swoją ważność przez cały okres związania wykonawcy ofertą.
      Zwrot wadium przez zamawiającego następuje niezwłocznie w sytuacjach i na zasadach
      określonych w art. 46 ust. 1, 1a ,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych. Zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje w sytuacjach i na zasadach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych. Zamawiający zwraca wadium złożone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę.

IX. Miejsce  oraz termin  składania i otwarcia ofert:  

Oferty należy zamawiającemu doręczyć z odpowiednim wyprzedzeniem osobiście za pośred-
nictwem Sekretariatu, pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Kawęczyn lub przesłać za pośrednic-
twem operatora publicznego - Poczty Polskiej lub firmy świadczącej usługi kurierskie na ad-
res zamawiającego: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w terminie 
do dnia 09 sierpień 2012 r. , godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w sali obrad Urzędu Gminy Kawęczy, w dniu  09 sierpnia 2012r., 
godz. 11:15  

Wykonawcy mogą być obecni przy procedurze otwierania ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający poda kwotę,  jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty a także informacje dotyczące cen ofertowych.
Informacje, o których mowa wyżej w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i czas wpływu oferty do siedziby za-
mawiającego.
Oferty,  które  zostaną  złożone  po  upływie  wyznaczonego  terminu  zostaną  wykonawcom 
zwrócone  bez  otwierania,  zgodnie  z  przepisem  art.  84  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.

X.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także    wskazanie  osoby  uprawnionej   
do     porozumiewania się z     Wykonawcami  :  
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1. Zgodnie  z  art.  27  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  w  zakresie 
wszelkiej korespondencji między stronami postępowania zamawiający i wykonawcy 
przekazują w postępowaniu w formie pisemnej lub faksem (nr faksu zamawiającego 
63 288 59 40)

2. Zamawiający zaleca niezwłoczne potwierdzenie przez wykonawcę formą pisemną 
lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż 
pisemna, a na żądanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji od nie-
go.

3. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  lub  faksem 
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

nazwę i adres Wykonawcy,
nr telefonu i faksu,
imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach doty-
czących niniejszego postępowania,
nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SIWZ można ponadto odebrać w wersji elektronicznej w siedzibie Zamawiającego, w 
godzinach urzędowania Urzędu Gminy Kawęczyn – od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 14 (I piętro)

4.  Zapytania  odnośnie  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia winny być kierowane ze strony wykonawców, nie później niż do 
końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli 
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynie  po  upływie  terminu  jego  składania,  lub 
dotyczy udzielonych wcześniej  wyjaśnień,  zamawiający może udzielić  wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku.
5.Zamawiający zobowiązany jest udzielić informacji niezwłocznie, jednak nie później niż 
na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o 
wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż w terminie określonym w 
punkcie 4.

6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazano  SIWZ,  bez  ujawniana  źródła  zapytania  oraz  zamieści  na  stronie 
internetowej www.bip.kaweczyn.pl
7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  Zmiana  może nastąpić  w każdym czasie,  przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, in-
formacja  o tym  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego  – 
www.bip.kaweczyn.pl     oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, któ-
rym przekazano SIWZ.
8.Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, za-
mawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych.
9.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie pro-
wadzącej  do  zmiany treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  będzie  niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w  ofertach,  Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i  poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie 
internetowej – www.bip.kaweczyn.pl
10.Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:

Ewelina Buda, Ewa Frątczak  – pokój nr 11, tel. /63/ 288 59 21, /63/ 288 59 34 - w sprawach 
dotyczących  procedury  postępowania  i  przedmiotu  zamówienia,  w  Urzędzie  Gminy 
Kawęczyn, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 7:30 do 15:30.
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XI.  Tryb  ogłoszenia  o   wyniku  przetargu i   zawarcia   umowy w sprawie  zamówienia  
publicznego:

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty 
zostaną zawiadomieni o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby  i adresu 
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  oraz  uzasadnieniem jej  wyboru,  a  także 
nazwy (firmy),  siedziby i  adresu  wykonawców,  którzy złożyli  oferty  wraz  ze 
streszczeniem  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierającym  punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
2)wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone  z  podaniem  uzasadnienia 
faktycznego i prawnego,
3)wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
4)terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje 
o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej www  .  bip.kaweczyn.pl    

3. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zostanie 
poinformowany  przez  zamawiającego  o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  w 
sprawie zamówienia publicznego.

4. Zamawiający  zawrze  umowę w sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  i  na 
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.

5. W przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wniesienia  wymaganego 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  zamawiający  bez  przeprowadzania 
ponownego  badania  i  oceny  ofert,  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych  ofert,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  93  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.

6. Przed  zawarciem  umowy  a  po  uprawomocnieniu  się  decyzji  o  wyborze  oferty, 
wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
dopełnić następujących formalności:

1)w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum, doręczyć umowę regulującą 
wzajemną współpracę współwykonawców w ramach konsorcjum, stwierdzającą solidarną 
odpowiedzialność współwykonawców za  realizację  zamówienia,  w której  lider  będzie 
upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z wykonywaniem umowy oraz 
otrzymywania instrukcji w imieniu na rzecz każdego z współwykonawców;
2)wnieść  żądane  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zasadami 
opisanymi w SIWZ;
3)wskazać osoby, które będą uprawnione ze strony wykonawcy do zawarcia umowy z 
zamawiającym;
4)wskazać  numer  rachunku  bankowego  oraz  bank  obsługujący  rachunek  bankowy 
wykonawcy.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko-
nania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie nale-
żytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wyko-
nawcy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w jednej lub kilku formach 
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to znaczy w:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kre-
dytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 usta-
wy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do zamawiającego przed podpisaniem umowy o roboty bu-
dowlane.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wnieść przele-
wem na rachunek bankowy zamawiającego, z podaniem tytułu:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie rozbudowy i modernizacji  
stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów, Gmina Kawęczyn. W przypadku 
wniesienia  wadium w pieniądzu,  za  zgodą wykonawcy,  kwota wadium może zostać 
zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia zamawiający pozostawi na zabezpie-
czenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

10. Kwota, o której mowa w pkt 9, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.

11. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uzna-
nia przez zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpiecze-
nia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera auto-
matycznej  klauzuli  zmniejszającej  wartość  tego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy protokółu odbioru końcowego).

XIII. Termin związania wykonawcy ofertą:

1) Termin  związania  wykonawcy  złożoną  ofertą  wynosi  30  dni  od  upływu  terminu 
składania ofert.

2) Wykonawca samodzielnie  lub  na  wniosek zamawiającego może przedłużyć  termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3) Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
4) Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 

przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z 
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wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli 
przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV .Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
wsprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy – załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
a) termin realizacji może ulec zmianie w przypadkach:
  wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  na  uzasadniony  wniosek 
Wykonawcy,
 opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu oraz opóźnienia Zamawiającego w
podpisaniu umowy,
 opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,
 braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,
  opóźnień  Zamawiającego  w  zakresie  dokonania  odbioru  końcowego  przedmiotu 
zamówienia,
 zawieszenie robót przez Zamawiającego,
  wyjątkowo niesprzyjających  warunków atmosferycznych  uniemożliwiających  realizację 
robót w
zgodzie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami ,
  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  za  zgodą  projektanta,  o  czas  niezbędny  do 
dostosowania się
Wykonawcy do takiej zmiany,
  w  zakresie  zmiany  przez  Zamawiającego  kolejności  i  terminów  wykonywania 
poszczególnych
robót zaplanowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia,
b) wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach:
 zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
 rezygnacji przez Zamawiającego z części robót – o wartości niewykonanych robót,
c) inne zmiany w przypadkach:
 w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
 w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgodą Zamawiającego,
 powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie,
 zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, za uprzednia zgodą Zamawiającego,
 zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu umowy.
3. Warunki zmian, o których mowa w pkt 2:
a) Inicjowanie zmian – zmiany na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów,
zapewnienie  optymalnych  parametrów  technicznych  i  jakościowych  robót  objętych 
przedmiotem
zamówienia,
c) Forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

XV.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku 
postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 – 198 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postaci odwołania i 
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skargi do sądu, 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 niniejszej ustawy.

2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia  przysługują również organizacjom wpisanym na  listę,  o  której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W  niniejszym  postępowaniu  wykonawcy  przysługuje  odwołanie  wyłącznie  wobec 
czynności:  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu,  wykluczenia  odwołującego  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego.

XVI. Załączniki  stanowiące  integralną  część SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie z treści art. 22 UPZP (wzór)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór)
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór)
Załącznik nr 5 – Wykaz osób (wzór)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych (wzór)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wzór)
Załącznik nr 8 – Wzór umowy o roboty budowlane
Załączniki bez numeru:

 przedmiar robót branżowych
 dokumentacja projektowa: projekty wykonawcze
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

        SIWZ sporządzili:              SIWZ zatwierdził w dniu   25/07/2012
                                                                                       
          /-/    Ewelina Buda                                                   Wójt Gminy Kawęczyn
          /-/   Ewa Frątczak                                                                                
                                                                                               /-/ Jan Nowak
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