
 

 

Znak sprawy : ZP-341/9/12 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego 

(zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) o wartości 

szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 
 
 
 
 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 
 

GMINA BELSK DU ŻY 

05-622 Belsk Duży 

ul.Kozietulskiego 4A 
 
 
 

zamierza udzielić zamówienia publicznego na realizację zadania: 
 
 
 
 

„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. 
 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepom- 
powniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek" 

 
 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego 
dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów 

przetargowych. 



 

 

I.       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 

Nazwa Zamawiającego:  

Gmina Belsk Duży 

 Adres Zamawiającego:  

05-622 Belsk Duży ul. 
Kozietulskiego 4A 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz. 759 ze zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla 
miejscowości Odrzywołek. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 
1. mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w 

niezbędnym zakresie, 
2. aktualne wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestrów gruntów do decyzji 

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę, 
3. umowy cywilno-prawne na wejście w teren spisane z właścicielami działek przedłożone Zamawiającemu na 

etapie składania wniosku o wydanie decyzji na trasie ustalenia kanalizacji  lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, w przypadku umów podpisanych przez użytkownika, pełnomocnika lub spadkobiercę dołączyć 
stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania gruntem lub składanie oświadczeń woli w imieniu 
właściciela, 

4. kompletne materiały do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
5. uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami, potokami i innymi 

przeszkodami terenowymi niezbędne do kompletu dokumentacji, 
6. kompletny wniosek (z niezbędnymi załącznikami) do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

inwestycji. raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim - o ile jest wymagany 
7. operat wodno-prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. (jeśli 

wymagane), 
8. kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową 

realizację inwestycji, zawierających m.in. komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji, umowy 
cywilno-prawne, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie 

z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
1 odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,(DZ.U. Nr 202, 
poz. 2072) 



 

 

 

9. projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. (jeśli wymagane). 
10. szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże i obiekty - opracowania zawierające opis robót 

budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych. Należy opracować przedmiary dla danego projektu kanalizacyjnego w rozbiciu na kolektory 
główne wraz z kanałem zbierającym oraz na przyłącza domowe . 

11. ZZK i kosztorys inwestorski dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty, opracowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysów inwestorskich, planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. Nr 130 poz. 1389). 
Należy opracować kosztorysy inwestorskie dla danego projektu kanalizacyjnego w rozbiciu na kolektor główny 
wraz z kanałem zbierającym oraz na przyłącza domowe, 

12. inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłową realizację przedmiotu 
zamówienia, 

13. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
14. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
15. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami wraz z pozwoleniem na budowę. 

 

3. Kody opisujące przedmiot zamówienia Słownik CPV: 

 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie Projektowania 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr  5  do SIWZ. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie całości zamówienia nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013r. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania 
Nie dotyczy 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku 
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokonywał będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów na 

zasadzie: spełnia / nie spełnia. Wymagane jest złożenie następującego dokumentu: 

- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego opracowanie w tym 
okresie co najmniej dwóch projektów kanalizacyjnych o długości nie mniejszej niż 10 km każdy 

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku 
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokonywał będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów na 
zasadzie: spełnia / nie spełnia. Wymagane jest złożenie następującego dokumentu: 
- oświadczenia, że osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 



 

 

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Nie 
dotyczy 

 
 

IV.     WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
 

W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty: 

1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania: nie dotyczy 

2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 
 

- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego opracowanie w tym 
okresie co najmniej dwóch projektów kanalizacyjnych o długości nie mniejszej niż 10 km każdy 

3. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

- oświadczenie, że osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień./ wg własnego wzoru oferenta/. 

4. W zakresie sytuacja ekonomiczna i finansowa. nie dotyczy 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania (załącznik nr 1 do SIWZ); 

- 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, wystawionego 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 (załącznik nr 4 do siwz); 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 



 

 

 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w: 

a) pkt. VI. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
d. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

 

V.      WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJ ĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ WRAZ Z ZAŁ ĄCZNIKAMI, 
KTÓRE WYKONAWCY S Ą ZOBOWIĄZANI DOSTARCZY Ć 

ZAMAWIAJ ĄCEMU 
 

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty. 
1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania (załącznik nr 1 i 4 do SIWZ). 
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określone w 

Rozdziale IV SIWZ. 
4. Parafowany na wszystkich stronach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną wzór umowy (Załącznik nr 3 

do SIWZ). 
5. Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem 

rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie. 
6. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak 

oświadczenia w sprawie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, uznany będzie za 
zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia. 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

 
 
 
 
 

VI.     INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę I PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I 
DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJA O 
UDZIELANIU WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ: 



 

 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty będą przekazywane pisemnie pocztą lub faksem. 
Jeżeli przekazanie dokumentu lub informacji nastąpi faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

P. Sławomir Musiałowski tel. /48/ 661 12 71 w.105 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie lub 
faksem. 

4. W szczególnie uzasadnionym przypadku, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania 
ofert zmodyfikować treść SIWZ. O każdej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieszczając informacje o zmianie na własnej stronie internetowej. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 

VII.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 
 
 

VIII.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 

 

 

IX.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną - jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą 
całość zamówienia. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami 
ustawowymi. 

5. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby wszystkie strony dokumentów składające się na ofertę były 
kolejno ponumerowane. 

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, 
zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje: 

 

a) Przedmiot postępowania, 
b) Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby), 
c) Numer telefonu, numer faksu, numer NIP, 

7. Ofertę przedkłada się Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 

zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. 
10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na: 

 

GMINA BELSK DU ŻY 05 – 622 Belsk Duży „Opracowanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej dla zadania pn: 

            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem 
energetycznym dla miejscowości Odrzywołek". 

oraz 
 _________________ „Nie otwierać przed dniem 10.10. 2012 r. godz. 1015" _________________________  

 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi 
jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane. 

 
 
 
 
 
 

X.      WYKONAWCY WYST ĘPUJĄCY WSPÓLNIE: 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 



 

 

 

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. 

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 

4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę" w miejscu „art. 

nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum. 

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowę regulującą współpracę tych 
wykonawców. 

6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i wykonanie umowy. 

 

XI.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Belsku Dużym, sekretariat, 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2012 r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2012 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy 

w Belsku Dużym, . Sala USC. 
 
 

XII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu OFERTA. Cenę ofertową należy wyliczyć wg 
kalkulacji własnej na podstawie zakresu określonego niniejszą specyfikacją.  

2. Szacunkowe długości  i  ilości w miejscowości Odrzywołek : 
 

1) 64 szt -  przyłączy do sieci kanalizacyjnej, 
2) 5 ,5 km – długość przyłączy kanalizacyjnych 
3) 12 km – długość sieci kanalizacyjnej 

 

3. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 
specyfikacji. Cenę oferty należy podać w formie brutto, który należy ustalić w oparciu o kalkulację własną za prace 
wyszczególnione w SIWZ . 

4. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a także wszystkich 
czynności, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
 

XIII.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%). 

2. Ocena będzie następowała wg wzoru: 

 
 
                                                           Pc  =  C min / C n   x  100



 

 

 

gdzie: 
Pc     - ocena punktowa oferty „n" za kryterium „Cena", 
Cmin   - najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert. 
Cn     - cena brutto oferty badanej. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (otrzyma największą 
ilość punktów) w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. 

 

XIV.   INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego - 
Urząd Gminy w Belsku Dużym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Nie później niż do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

 
XV.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 
wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 
4. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, dokument 
potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego. 
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form 
zabezpieczenia. 
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady i gwarancji jakości. 



 

 

 

XVI.   INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIANIACH 
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH: 

 

Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówienia uzupełniającego. 
 

XVII. INFORMACJ Ę O SKŁADANIU OFERT CZ ĘŚCIOWYCH I OFERT 

WARIANTOWYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UMOWY: 

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Przyjęcie postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 

4. Akceptacja treści umowy nastąpi przez podpisanie (parafowanie) każdej zapisanej strony (kartki) załączonego wzoru 
umowy przez Wykonawcę. 
 

XIX.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W  
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki 
ochrony prawnej" określające zasady wnoszenia odwołań. 

 
 

Załączniki do SIWZ, będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Załącznik nr 1 
2. Formularz ofertowy Załącznik nr 2 
3. Wzór umowy Załącznik nr 3 
4. Oświadczenie osoby fizycznej Załącznik nr 4 
5.  Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 
     

 

ZATWIERDZAM: 
Belsk Duży, dnia 02.10.2012r. 

 

 

WÓJT GMINY 

                                                                                  

                                                                                             / - / Władysław Piątkowski 


