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Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Energetyków w Policach” 

1. Zamawiający   -  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50,  
                                72-010 Police, 
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
3. Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych 
rozporządzeniem wydanym na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP, prowadzony       
na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.         
z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915,1146i 1232 
oraz 2015r. poz. 349) zwanej dalej PZP. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Grupa robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej       
i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 
Klasa robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk           
i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Kategoria robót: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów          

do odprowadzania ścieków 
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 
 
4. Przedmiot zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania          
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach” 

 
Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU)             
- załącznik nr 7 do SIWZ. 
5. Zakres zamówienia 
5.1 Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej 
wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie wykonania 
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji 
następujących działań: 
a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wykonawczego na potrzeby 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i uzgodnienie                            
go z Zamawiającym, 

b) wykonanie badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej                         
wykonawczej, 

c) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych w terenie objętym inwestycją, 
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d) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę we właściwej jednostce 
administracji lokalnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

e) opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej i uzgodnienie                       
jej z Zamawiającym, 

f) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
g) wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, 
h) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych           

do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyszłej budowy 
infrastruktury. 

5.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową 
obejmującą: 
a) projekt budowlany w ilości 2 egz., 
b) projekt wykonawczy w ilości 2 egz., 
c) przedmiar robót 2 egz., 
d) kosztorysy inwestorskie 2 egz., 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz., 
f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
g) kopię dokumentacji na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać       

te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. 
h) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych           

do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi: 
- map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych, 
 - uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji 
Projektowej, 
- uzyskanie decyzji od zarządcy drogi gminnej,  
- uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego ze ZWiK w Policach, 
- uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego u zarządców dróg 
publicznych,  

 
Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu           
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania              
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego            
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z Prawem budowlanym            
i innymi aktami normatywnymi. 
 
5.3 Wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową robót 
budowlanych obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej            
o długości około 354 m. 
Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 
a) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów 

 i pracowników, 
b) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, 
c) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 
d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi     

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta 
staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

e) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych. 
Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz PFU wskazana została 
nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku                
do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować 
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takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych 
niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów 
oraz założone parametry projektowe. 

f) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego w PFU, 

 
5.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji 
odbiorowej określonej w projekcie umowy. 
 
6. Termin wykonania zamówienia 
Termin wymagany przez Zamawiającego  - 30.11.2016 r. 
 
7. Warunki uczestnictwa w przetargu. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 
i 2   ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

Ponadto: 
- spełniają wymogi zawarte w SIWZ, 
- profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,    
- wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat                  

od wszczęcia postępowania  lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności 
jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem              
i wartością usługom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia, 

-   wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat od wszczęcia 
postępowania  lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co 
najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
stanowiącym  przedmiot zamówienia. 

7.1. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. 
formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku 
spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. 

 

8.   Oferty wspólne 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika                         
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania                       
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno 
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować 
zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać 
się na dokumencie pełnomocnictwa. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania                 
i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Pełnomocnik 
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winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń             
dla i w imieniu każdego i wszystkich wykonawców. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna 
spełniać następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 
2)sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego 
rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy      
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik 
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających 
ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych 
wykonawców. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę 
wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego 
rozdziału. W przypadku wykonawców występujących jako spółka cywilna, 
do oferty należy dołączyć aktualną umowę spółki. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) 
wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres 

obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i 
rękojmi, 

4) oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 
5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

9. Jawność postępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

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. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi 
na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym 
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z 
koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez 
wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia 
protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 
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7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa        
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić            
z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć             
je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa        
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą 
podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 
dokumenty. 
 

10. Opis sposobu obliczania ceny: 
10.1.Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do SIWZ). 
a) Cena oferty 
Wykonawca zobowiązany jest obliczyć ryczałtową cenę oferty na podstawie opisu 
przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, programem funkcjonalno - użytkowym, projektem umowy 
oraz obowiązującymi przepisami. 
Cenę ofertową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały okres 
obowiązywania umowy.  
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z wizji lokalnej w terenie, załączonego do SIWZ 
programu fukcjonalno - użytkowego, jak również w nim nie ujęte, bez których 
nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów          
w programie funkcjonalno - użytkowym obciążają wykonawcę zamówienia,        
a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć        
na cenę zamówienia.  
W cenie oferty należy między innymi uwzględnić koszty związane z:  

1) zorganizowaniem zaplecza budowy, 

2) dozorem mienia na budowie, 

3) zapewnieniem warunków p.poż. i bhp, 

4) ubezpieczeniem budowy, 
5) zapewnieniem wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych .  
Cena nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 
 
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy           
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

11.1.Oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ), że: 

  Przedstawiona w ofercie cena jest kompletna. 

  Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuje ją bez    

zastrzeżeń. 

 W razie wygrania przetargu zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 14 dni       

od zawiadomienia o wyborze oferty (chyba, że zostanie wniesiony protest) 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 

 Zapoznał się z programem funkcjonalno - użytkowym i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń, 
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 Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 PZP tj: 

 Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub 
przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11.2  Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. 
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa        
w pkt 7 niniejszej SIWZ zamawiający, na podstawie art. 26 PZP, żąda następujących 
dokumentów: 
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie       
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy                   
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu      
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy              
z wykonawców składających ofertę wspólną. 
c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć także: 

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa     
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca            
nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5      
do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy              
z wykonawców składających ofertę wspólną. 
d. aktualnego zaświadczenia 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 lub 
społeczne, lub zaświadczenie, 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.  
e. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień , 
f. wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych lub z okresu 

krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem          
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4.1 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 

wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Dowodami potwierdzającymi spełnianie warunku są: 
- poświadczenie, 
- referencje, protokoły odbioru. 
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Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane            
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlana wykonaną 
na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. 
g. wykazu dokumentacji projektowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy   
– w tym okresie, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy/przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, odpowiadających swoim rodzajem      
i wartością dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem                 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik        
nr 4.2 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 

wykonane należycie. 
Dowodami potwierdzającymi spełnianie warunku są: 
- poświadczenie, 
- referencje, protokoły odbioru. 
Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, 
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa powyżej. 
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej 
umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. 

h. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów             
na potrzeby wykonania zamówienia (przykładowy wzór zobowiązania stanowi 
zał. nr 6 do SIWZ) oraz następujące dokumenty określające co najmniej: 

 a) zakres udostępnianych zasobów, 

 b) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem, 

 c) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. (Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej z zgodność z oryginałem przez notariusza). 
i. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt h , przedkładane przez 
wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
j. polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
k. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, 
przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania – wystawionymi nie wcześniej, jak w terminach podanych wobec 
podmiotów mających siedzibą lub miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

11.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 11.2 należy składać w formie oryginału                   

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
 
12. SPORZĄDZENIE OFERTY 
12.1  Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi          

w SIWZ: 

- oferta winna być sporządzona według formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej SIWZ,  

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana                   
na maszynie, ręcznie- pismo czytelne lub w formie wydruku komputerowego,       
w przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym 
wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski,  

- dokumenty oraz załączniki do niniejszej SIWZ winny być sporządzone zgodnie     
z tymi wzorami oraz muszą odpowiadać ich treści, 

- dokumenty złożone w ofercie mogą być przedstawione w oryginale lub w formie 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

- wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający 
możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno 
ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niespięcie /niezszycie oferty              
nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może 
powoływać się, że usunięto którąś ze stron,  

- oferta, dokumenty oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (uprawniona zgodnie 
z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) albo przez osobę umocowaną przez osobę 
uprawnioną, przy czym umocowanie musi być dołączone do oferty w oryginale 
(podpis zaopatrzony pieczęcią), 

- wszelkie zmiany w treści oferty powinny być własnoręcznie podpisane lub 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględnione, 

- wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

12.2 Zawartość oferty 

12.3 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. Formularz ofertowy wg wzoru 

– załącznik nr 2 do SIWZ 
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę należy 
przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. 
Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany projekt umowy będącej 
załącznikiem nr 1 do SIWZ.  
Wszystkie załączniki do oferty powinny by ułożone w kolejności wymienionej             
w formularzu oferty. Każda nie podpisana strona oferty powinna być parafowana 
przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie 
przedstawiała propozycji wariantowych. Oferta i wszystkie załączniki muszą być 
sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą 
komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. Wszystkie 
strony oferty powinny by ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać 
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stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu              
i podpisane przez wykonawcę.  
Treść wymaganych załączników do oferty nie może być różna od tych, które 
wprowadził Zamawiający, chyba, że SIWZ stanowi inaczej.  
 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób - dokumenty wchodzące         
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.   
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu), to do oferty należy dołączyć 
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
upoważnienia. 
Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  
Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone       
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
Oferta musi być złożona w opakowaniu:  
1) nieprzejrzystym, zamkniętym;  
2) zaadresowana następująco: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach,            
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police 
3) opatrzona napisem:„Oferta na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulk. Energetyków w Policach” Nr postępowania 
przetargowego: ZWiK /01/2016 oraz nazwą i adresem wykonawcy (pieczęcią 
nagłówkową). 
12.4 Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt.11 SIWZ 
 
13. Oferty wariantowe i częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej. 
 
14. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa          
w art. 67 lub art. 134 ustawy PZP.   
 
15. Terminy 
a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 30.11.2016 r. 
b) Termin związania ofertą - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 
dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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. 
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu 
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z 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. 
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16. Kryteria i sposób oceny ofert 

 Kryteria oceny 

     RODZAJ KRYTERIUM  WAGA 

16.1 Cena oferty 95  % 

16.2 Okres gwarancji  5  % 

 
Sposób oceny: 

                 

Cena – 95 % wagi kryterium 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: 

cena najniższa 
------------------------------------------------     x 95 pkt (1 pkt= 1%) 

cena oferty ocenianej 
 

Okres gwarancji – 5 % wagi kryterium 
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji”: 
 

okres gwarancji oferty ocenianej  
------------------------------------------------     x 5 pkt (1 pkt = 1%) 
najdłuższy okres gwarancji 
 

Jeżeli w postępowaniu Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej, ponieważ zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie               
i okresie gwarancji, Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert 
dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od pierwotnie 
złożonych ofert. 
 
17.  Warunki finansowania 
 nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych prac, 
 rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym bez zastrzeżeń  

18. Miejsce i termin składanie ofert 
18.1. Miejscem składania ofert jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach  
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police ( I piętro – pokój nr 206). 
18.2. Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać 
pocztą na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50,        
72-010 Police. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się dzień i godzina ich wpływu            
do Zakładu.  
18.3. Termin składania ofert: 13.07.2016 r. do godziny 1200 
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.                            

Koperta winna być opisana: Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Energetyków w Policach”  
 

Wewnątrz koperty należy umieścić: 

 kopertę wewnętrzną nr 1 zawierającą formularz oferty (wg zał. nr 2 do SIWZ), 

 kopertę wewnętrzną nr 2 zawierającą pozostałe dokumenty ofertowe.  
Obie koperty wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej muszą być opisane nazwą            
i adresem wykonawcy. 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
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19. Zmiana ofert, zapytania, wyjaśnienia i uzupełnienia SIWZ 
19.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia          
do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie               
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) 
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty z dopiskiem „ZMIANA" 
zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian 
zostaną dołączone do oferty. 
19.2.Wykonawca, po złożeniu oferty, lecz przed upływem terminu ich składania, ma 
prawo zrezygnować z udziału w przetargu i wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia w miejscu składania ofert. Koperty wewnętrzne 
ofert wycofanych nie będą otwierane. 
19.3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
zgodnie z art. 38 ustawy PZP. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. Zapytania i wyjaśnienia zostaną 
również zamieszczone na stronie internetowej. 
19.4.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami 
jest Janusz Zdziebło tel. /fax:91/ 4241313, 91/3170015. Informacji w kwestiach 
innych niż organizacyjne udziela się wyłącznie w formie pisemnej. 
19.5.Zamawiający może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym 
czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a także zamieści się na stronie internetowej. 
19.6.Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
19.7.Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu umożliwienia 
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub uzupełnień 
dotyczących SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, 
który otrzymał SIWZ, a także zamieści informację na stronie internetowej.  
 

20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
20.1. Wszystkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający           
i Wykonawca przekazywać będą pisemnie lub faksem. Zamawiający zastrzega, iż dla 
ofert, załączników do oferty, jedyną właściwą dla wykonawców formą komunikacji       
z Zamawiającym jest forma pisemna. 
20.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia o raz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę zostało      
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 
20.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.    
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21. Wadium 

1.Przystępując do przetargu Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 6500 zł 
(słownie: szesć tysięcy pięćset złotych 00/100 zł), w jednej lub kilku następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
   kredytowej 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. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 
2. Wadium należy wnieść do dnia 13.07.2016 r. do godz. 1200. 
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek 
Zamawiającego Nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, w tytule przelewu należy 
wpisać„wadium” – Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach”, nr zamówienia: ZWiK /01/ 2016.  
W przypadku wnoszenia wadium przelewem, za termin wniesienia wadium przyjmuje 
się datę uznania powyższą kwotą rachunku Zamawiającego. 
4.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania 
wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną 
możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach 
określonych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, 
określony w SIWZ. Poza tym, dokument wadium winien zawierać co najmniej 
następujące elementy: 
1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 
2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego)                      
do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) 
oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium,             
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności: 
a) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie; 
b) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 
3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego 
wezwania do zapłaty. 
5.Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku 
do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje uznaniem nie wniesienia wadium                    
w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z udziału                          
w postępowaniu. 
6.W przypadku wnoszenia wadium w formie, o której mowa w pkt. 4, oryginał 
dokumentu gwarancji lub poręczenia należy złożyć w kasie Zakładu Wodociągów        
i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50, pok. nr 17. Kasa czynna jest              
od poniedziałku do piątku w godz. od 9,00 do 13,00. Do oferty należy załączyć kopię 
dokumentu poręczenia lub gwarancji.  
7.Dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 6 musi być podpisany 
przez upoważnionego (uprawnionego) przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. 
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację              
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 
8. Wadium, niezależnie od formy wniesienia podlega prawu polskiemu. 
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9. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być 
wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców 
składających wspólną ofertę.  
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości, w formie lub formach,           
o których mowa w ust. 1 powyżej zostanie wykluczony z postępowania. 
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed terminem składania ofert. 
12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub zamknięciu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.11 
powyżej. 
13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 
14. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci 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. Wadium złożone          
w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału 
dokumentu. 
15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium          
w terminie określonym przez Zamawiającego. 
16. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami    
na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 
1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie, 
2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe              
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
17. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca         
w odpowiedzi na wezwanie nie złoży koniecznych dokumentów, oświadczeń               
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 
stronie. 
 
22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie od wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy              
w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń       
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokrycia roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości.  
 

Zgodnie z art.148 ust. 1 ustawy PZP, zabezpieczenie może być wnoszone w:    
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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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Zamawiający wyklucza zabezpieczenie w postaci wekslów z poręczeniem 
wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zastawu              
na papierach wartościowych. 
W przypadku składania zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zapisy 
gwarancji podlegają akceptacji zamawiającego. 
Zgodnie z art.151 ustawy, zamawiający zwraca zabezpieczenie ( w wysokości 70% 
jego wartości) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 
Kwota, o której mowa wyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
23.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016 r. o godz. 1215 w pokoju nr 307            
(II piętro) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50, 72-010 
Police, w obecności Wykonawców. 
Komisja przetargowa w pierwszej kolejności sprawdzi stan zamknięcia kopert                      
i w przypadku braku zastrzeżeń dokona otwarcia koperty zewnętrznej. 

23.1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę środków przeznaczonych               
na realizację zamówienia 

23.2. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że:  

 złożona oferta wpłynęła po terminie na jej składanie, nastąpi zwrot oferty (kopert 
wewnętrznych) adresatowi po upływie terminu na wniesienie protestu. 

23.3. Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę, adres Wykonawcy oraz 
informacje dotyczące ceny oferty. 

23.4. Po części jawnej rozpocznie się część niejawna prac Komisji.                           
Po wyodrębnieniu ofert ważnych Komisja dokona ich oceny wg przyjętych w SIWZ 
kryteriów i zaproponuje dyrektorowi ZWIK wybór najkorzystniejszej oferty. 

24. Środki ochrony prawnej  
           Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI, art. 179-198.  

25. Umowa 
25.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie                    
do podpisania umowy (wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ) w ciągu 14 dni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu (chyba, że zostanie wniesiony protest). 
25.2.We wzorze umowy zawarty jest zapis, że Zamawiający wymaga minimum                 
36 miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru końcowego. 
25.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić 
uprawnienia kierowników budowy, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność         
do izby i aktualnie opłacane składki.  
25.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić 
uprawnienia projektantów do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność          
do izby i aktualnie opłacane składki. 
25.5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, 
wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem 
umowy, do przedłożenia umowy konsorcjum. Umowa winna zawiera                          
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w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady 
współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron, zasady 
dokonywania rozliczeń, oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej oraz 
zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

26. Załączniki: 
1. wzór umowy  
2. druk formularza ofertowego 
3. druk oświadczenia 
4.1 druk wykazu robót podobnych 
4.2 druk wykazu usług podobnych 
5. wzór listy podmiotów 
6. wzór zobowiązania  
7. program funkcjonalno - użytkowy 

 

 

                          Zatwierdzam: 

 
 

          Dyrektor 

        28.06.2016 r.       inż. Zbigniew Koźlarek 
                     (data)                               (podpis) 

 


