UG.GM.271.8.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania ”Rozbudowa i modernizacja
systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń
służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w
gminach Płoniawy-Bramura i Krasne”
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) o wartości zamówienia
poniżej 193 000 euro.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający:
Gmina Płoniawy-Bramura
działająca w imieniu własnym i na rzecz Gminy Krasne
Adres:
06-210 Płoniawy-Bramura
Kraj:
Polska
Telefony:
+48 29 717 80 61 i +48 29 717 89 58
Fax:
+48 29 717 80 43
NIP:
757-14-12-314
REGON:
550668338
URL:
http://www.bip.ploniawy-bramura.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art.11ust.8 Prawa zamówień
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r.

nr 113, poz. 759)
2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796)
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III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W ramach wskazanej usługi wykonawca powinien :
a) zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji ww. zadania, w ramach którego
będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
b) Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora nadzoru posiadającego
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jako koordynatora
czynności na budowie. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
zmianami i będzie obejmował w szczególności:
 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót zanikających,
ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania,
 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
 przedkładanie Zamawiającemu pisemnych miesięcznych raportów z postępu prac i o
zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem,
 monitorowanie postępu robót w szczególności kontrolowanie czasowego wdrażania
inwestycji - zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w
naradach technicznych,
 obecność inspektora nadzoru branży budowlanej co najmniej 3 razy w tygodniu,. pobyt
potwierdzany ma być w dzienniku budowy,
 załatwianie ewentualnych spraw z dostawcami mediów (c.o., wod-kan, energia
elektryczna) niezbędnych do realizacji inwestycji w imieniu Zamawiającego za jego
wiedzą i zgodą,
 bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania, umożliwiająca
sporządzanie sprawozdawczości inwestycyjnej,
 kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory,
 sprawdzanie prawidłowości protokołów odbioru oraz faktur pod względem
merytorycznym i rachunkowym,
 załatwianie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w projekcie,
 opracowanie protokółów konieczności, oraz opinii i uzasadnień,
- na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej
warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Zamawiającego,
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sprawdzenie kosztorysów ofertowych pod względem merytorycznym, formalnorachunkowym dla robót dodatkowych i zamiennych,
wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub
nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych,
 poszukiwanie możliwości zmniejszenia kosztów inwestycji i przedstawianie wniosków
w tym zakresie Zamawiającemu,
 przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego, w tym niezbędnych
dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz udział w odbiorze,
 spowodowanie usunięcia przez Wykonawców ewentualnych usterek wykrytych w
czasie odbioru,
 przekazanie obiektu do użytku, w tym załatwienie wszelkich spraw i zgód właściwych
instytucji, na użytkowanie wybudowanych obiektów z odpowiednim wyprzedzeniem.
-

2. Ogólny zakres robót:
Zadanie nr 1 „Remont stacji uzdatniania wody w msc. Szlasy Łozino gm. Płoniawy Bramura”
Zadanie nr 2 „Adaptacja istniejącej oczyszczalni ścieków cukrowniczych do roli oczyszczalni
ścieków z terenów gmin Płoniawy-Bramura i Krasne”
Zadanie nr 3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz
rurociągami tłocznymi w msc. Węgrzynowo, Szlasy Bure, Szlasy Łozino, Szczuki i Chodub w gm.
Płoniawy-Bramura”
Zadanie nr 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz
rurociągami tłocznymi w msc. Krasne, Wężewo, Zalesie gm. Krasne”

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
- 71.30.00.00 - usługi inżynieryjne
- 71.70.00.00 – usługi nadzoru i kontroli

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o którym
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VIII. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
Od dnia podpisania umowy do oddania inwestycji do eksploatacji oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
W przypadku wyniknięcia po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nie odpłatnego
uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzenie
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niezbędnych dokumentów w tym między innymi opinii, weryfikacji itp. Przez cały okres udzielonej
przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi

IX. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami)
X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust1.tj. pzp spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 P.z.p.
3.Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien
wykazać minimum dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad
realizacją następujących zamówień:
* Zadanie nr 1.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora
nadzoru nad stacją uzdatniania wody o wydajności min. 300 m3/d każda
* Zadanie nr 2.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora
nadzoru związanych z realizacją oczyszczalni ścieków o wydajności min. 300 m3/d
każda
* Zadania nr 3 i 4.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora
nadzoru związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o wartości min. 1 200 000 PLN
brutto każda.
* Przez parametry techniczne wykonanych usług należy rozumieć:
– dla zadania nr 1. i nr 2. wydajność Qd (SUW-u; oczyszczalni)
– dla zamówienia nr 3. i nr 4. wartość sieci.
4. Wykażą, iż dysponują następującymi osobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która jednocześnie będzie
koordynatorem do spraw nadzoru inwestorskiego;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót
w specjalności drogowej
5. Na dzień składania ofert Wykonawca musi przedstawić swoją aktualną opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Wykonawca , którego oferta w wyniku przeprowadzonego
przetargu zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi
przedstawić opłaconą polisę OC świadczącą, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej
działalności, które będzie realizował na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty.
Ubezpieczenie OC obowiązywało będzie w całym okresie trwania budowy.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do
reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.
8. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod
względem ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków
wymaganych od wykonawców będzie oparty na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
9. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki o których mowa w pkt.2, niniejszego rozdziału musi spełniać każdy z
wykonawców. Warunki o których mowa w pkt.1,3,4,5 niniejszego rozdziału wykonawcy
mogą spełniać łącznie.
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XI Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien
wykazać usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z: (zał. Nr
4 do SIWZ)
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2 do SIWZ)
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. Nr 7 do SIWZ),
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. Nr 3 do SIWZ).
6) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy
pzp.
7) Na dzień składania ofert Wykonawca musi przedstawić swoją aktualną opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
XII. Inne dokumenty
1.Oferta na wykonanie zamówienia publicznego (Zał. Nr 1 do SIWZ)
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego załącznik o podwykonawcach
(Zał. Nr 6)
3. Projekt umowy – (Zał. Nr 5 do SIWZ)
XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego
pod adresem www.bip.ploniawy-bramura.pl, oraz w siedzibie zamawiającego Gmina
Płoniawy-Bramura, Płoniawy Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura
2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony
jest forma pisemna lub faksowa.
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3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane
są za pomocą faksu każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z
art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być
dokonane również faksem (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu).
4. Przekazane za pomocą faksu informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i
została niezwłocznie potwierdzona.
5. Uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń dokonywane na skutek wezwania w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące
treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, dla swej skuteczności powinny zostać
złożone w formie pisemnej przed upływem terminów określonych przez Zamawiającego.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza
na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest
1. Pan Tomasz Regulski (29) 7178955
2. Pan Roman Wenda
(29) 7178958
3. Pan Łukasz Kobyliński (29)7178041

XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem 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. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVI. Wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
XVII. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w
języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na
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formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach
przetargowych.
3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą
faksu.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być
podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i
zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz
zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty.
7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie
zgodnej z niniejszą SIWZ.
8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i
adresu wykonawcy.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą
być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
12. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką.
13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez wykonawcę lub
upoważnioną osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, o ile nie zostały wcześniej
przez te osoby podpisane. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające
ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.
15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez
zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.
16. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada w
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formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z
użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W
przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego
nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie
wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst
jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817 ze zmianami), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane „za zgodność z
oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami.
18. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.
18. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Lidera do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne
pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA:
1) Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić
pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich
musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy).
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem.
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z
innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający
odrzuci.
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy dla Zamawiającego nie są wiążące w
tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki
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cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w
całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie
od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez
wykonawców.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę
wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli
zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę
spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty
spółki cywilnej Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia
umowy spółki cywilnej.
7) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
18. 3. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
18. 4. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez
zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert
lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
19. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
19. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.
19. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 19.1. niniejszej
SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego
wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.
19. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
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XX. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2011 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura
pokój nr 9 sekretariat
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która
będzie posiadać oznaczenia:
Oferta przetargowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Rozbudowa i
modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do
oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i
Krasne” Nie otwierać przed 31.08.2011 roku do godz. 1005
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd
Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, oraz
będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą
w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
XXI. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Gminy
Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura w dniu 31.08.2011
roku o godz.1005. w sali konferencyjnej.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do
chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny.
3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek.
XXII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana w formularzu oferty jest ceną ryczałtową. (definicja ryczałtu zgodnie z
treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
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XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
XXIV. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert
1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez
wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium
najniższej ceny (100%-maksymalnie 100 punktów).
2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
oferta z najniższą ceną
A = -------------------------------------- x 100
cena oferty ocenianej
A - liczba otrzymanych punktów
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom
SIWZ.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego 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.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem
pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
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zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2
ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy
rozumieć widocznie mylną pisownie wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone
opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
2) oczywiste omyłki rachunkowe; w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby
jednostek miar zamawiający przyjmuje, że:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny.
Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje
możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi
wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. Zamawiający uwzględni również
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
c) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
d) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
e) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
XXV. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.

XXVI. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w
art. 89 ust.1.
XXVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
wykonawcy.
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXVIII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców
1.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części
przedmiotu zamówienia, opisanego w pkt. III SIWZ, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
XXIX. Warunki umowy
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1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie
lub telefonicznie.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
XXX. Zmiana umowy
1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w
ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania prac i może spowodować zmiany
wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zdarzeń losowych
uniemożiwiąjących osobom wskazanym w ofercie dalsze wykonywanie prac. Zmiana
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej
podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem zmiany
może być wykonawca. W powyższej sytuacji wykonawca wyznaczy nowe osoby o
uprawnienia nich co najmniej takich jak wskazane w SIWZ.

XXXI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania
Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:
1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności w zakresie opisanym
w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz
2. Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie
Izby, przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem terminu składania ofert) organizacjom
zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXXII. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów:
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
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protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w terminie i
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
XXXIII. Dokumentacja przetargowa:
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia -załącznik Nr 3 do SIWZ
4. Wykaz usług – załącznik Nr 4 do SIWZ
5. Projekt umowy – załącznik Nr 5 do SIWZ
6. Wykaz podwykonawców – załącznik Nr 6 do SIWZ
7. Wykaz osób – załącznik Nr 7 do SIWZ
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