Gmina Lipie
ul.  Częstochowska 29
42-  160 Lipie
tel. 34 318 80 32
fax 34-318-80-32



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:


BUDOWA  WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA





Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.










Lipie, 2010-06-16

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Lipie







I. Informacje wstępne
1.	Zamawiający
Zamawiającym jest: Gmina Lipie.
Adres: ul. Częstochowska 29, 42-160 Lipie.
Telefon: 34 318 80 32, Faks: 34 318 80 32.
Adres e-mail: urzad@niegowa.pl; Witryna WWW: www.bip.lipie.pl.
Godziny urzędowania od 08:00 do 15:00.

2.	Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest ZP-341/6/2010           
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3.	Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

4.	Informacje uzupełniające
4.1.	Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
4.2.	Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z późn. zm.).
4.3.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
4.4.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.5.	Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

5.	Udzielanie wyjaśnień
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: pani Anna Cieśla, telefon: 34 318 80 32, faks: 34 318 80 32. 

II. Przedmiot zamówienia

1.	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :  
    "BUDOWA  WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA".
2.	Zakres zamówienia obejmuje : 
    Sieć wodociągową o średnicy 110/5,3 PVC – 1102,00 mb
    Przyłącza wodociągowe o średnicy 40/3,7 PE – 50,00 mb
3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
5.	Koszt obsługi geodezyjnej oraz koszt zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
6.	Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót.
7.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu ofertowym. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
8.	Przedmiot zamówienia wg CPV: 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
9.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
10.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12.	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

III. Terminy
1.	Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udzielane będą 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.
2.	Oferty należy składać do dnia 05.07.2010 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, parter – sekretariat.
3.	Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.07.2010 r. o godzinie 10:30 
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29, pok.– sala konferencyjna   
4.	Zamówienie należy zrealizować w terminie od: dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2010 r. (data odbioru końcowego).
5.	Zaproponowanie terminu innego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty.
6.	Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
7.	Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Wadium
1.	Zasady wnoszenia wadium
1.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.	

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.	Zasady wnoszenia zabezpieczenia
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie powinno być wniesione w terminie nie późniejszym niż w dniu zawarcia umowy w jednej z następujących form (lub w kilku z nich):
1.1.	w pieniądzu;
1.2.	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
1.3.	w gwarancjach bankowych;
1.4.	w gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.5.	w 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 (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
2.	Zasady zwrotu zabezpieczenia
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy zgodnie z art. 151 ustawy.

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
1.2.1.	Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. wodociąg z przyłączami) o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN każde;
1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
1.3.1.	Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie;
1.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
1.4.1.	Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,0 PLN.
3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do posiadanych wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej muszą zostać	 spełnione łącznie przez tychże Wykonawców.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych poniżej oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.

VII.		Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.	Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, przedstawienie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
	Wraz z ofertą należy złożyć :
1.1.	wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje);
1.2.	wykaz osób, które będą uczestniczyć	 w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
1.3.	oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.4.	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.
2.	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 wykonaniu zamówienia.
3.	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII. Wykluczenie Wykonawcy.
4.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
5.	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.

VIII. Wykluczenie Wykonawcy
1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
2.1.	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia sporządzonego zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
2.2.	aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2;
2.3.	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4.	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5.	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6.	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.	Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca  składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
4.1.	w pkt. 2.2.-2.4. i 2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
4.1.1.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
4.1.2.	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,
4.1.3.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4.2.	w pkt. 2.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5.	Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.1. i 4.1.3. oraz 4.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1.-2.6. są składane przez każdego z Wykonawców oddzielnie.
8.	Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale mogą być	 składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

IX. Opis sposobu obliczania ceny
1.	Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę brutto za całość zamówienia, będącą sumą cen brutto poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
2.	Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z kosztorysu ofertowego, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, umowy. Cenę całej oferty oraz jej poszczególnych elementów należy określić z należytą starannością, niezbędną do należytego i pełnego wykonania zamówienia, oraz doliczyć do powstałej kwoty inne składki cenotwórcze wpływające na ostateczna cenę.
3.	Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować ewentualne rabaty lub upusty cenowe, powinien je uwidocznić	 i ująć	 w obliczeniach ceny, tak, aby wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną całościową.
4.	Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5.	Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w PLN.
6.	Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy poprawia ewentualne oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


X. Opis sposobu przygotowania oferty
1.	Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.1.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2.	Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
1.3.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
1.4.	Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
1.5.	Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
1.6.	Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy – ZP-341/6/2010                          , firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie oraz oznaczona: 
 
 „ OFERTA NA ZADANIE: BUDOWA  WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA”
1.7.	Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
1.8.	Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy/Wykonawców (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
1.9.	Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią określającą status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
1.10.	Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
1.11.	Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
1.12.	Wymagania zawarte w pkt. 1.9.- 1.11. są tylko wymaganiami porządkowymi, ich uchybienie nie stanowi powodu do odrzucenia oferty.
1.12.	Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału.
1.13.	Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
1.14.	Tajemnica przedsiębiorstwa - jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
2.	Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie („konsorcjum”)
2.1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 2.1. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2.3.	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2.4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzanie spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VII. SIWZ.
2.5.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ musi potwierdzać łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”) oraz być podpisane przez pełnomocnika tychże podmiotów.
2.6.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII. SIWZ przez każdego z Wykonawców oddzielnie.
2.7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum określającą: strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców), najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Okres na jaki została zawarta umowa konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2.8.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.	Zmiany i wycofanie oferty

3.1.	Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3.2.	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
3.3.	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

4.	Zawartość oferty

4.1.	Dowód wniesienia/wpłacenia wadium - kserokopia.
4.2.	Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisany w sposób określony w punkcie 1. Wymagania i zalecenia ogólne. W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika.
4.3.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4.4.	Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.
4.5.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
4.6.	W przypadku Wykonawców prowadzących działalność jako osoby fizyczne lub 
w formie spółki cywilnej, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.
4.7.	Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VII. i VIII. SIWZ w podanej tam kolejności.
4.8.	Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w formie papierowej. Do kosztorysu należy dołączyć tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzęt. W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a nieuwzględnione w przedmiarze robót. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, ani zmienić jakiejkolwiek pozycji przedmiaru.
4.9.	Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

XI. Kryteria powodujące odrzucenie oferty
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1)	jest niezgodna z ustawą;
2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert
1.	Otwarcie ofert
1.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2010 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, I piętro, pok. - sala konferencyjna.
1.2.	W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.
1.3.	Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, a także zaproponowane ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji, warunki płatności zawarte w tych ofertach ogłaszane będą osobom obecnym.
1.4.	Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.
1.5.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria.
2.1.	Cena ofertowa
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną ofertową brutto – za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, wyrażoną w polskich złotych. Waga (znaczenie procentowe) kryterium – 100%.
2.2.	Sposób dokonywania oceny ofert wg kryterium ceny (znaczenie 100%)
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom oblicza się jako stosunek najniższej ceny ofertowej do ceny badanej oferty, pomnożonej przez 100.
Do oceny i porównania ofert zostanie przyjęta cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia.
Liczba przyznanych punktów w ramach przyjętego kryterium zostanie określona według wzoru:

(Cn : Cb) x 100

gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa
Cb – cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

XIII. Zawarcie umowy
1.	Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2.	Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta oraz gdy w przypadkach opisanych w art. 94 ust. 2 u pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
3.	W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożona będzie tylko jedna ważna oferta lub upłynie termin, związania ofertą.

XIV. Wzór umowy
1.	Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
2.	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w pkt. 3. niniejszego rozdziału.
3.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia jeżeli:
3.1.	wystąpiła siła wyższa obejmująca klęski żywiołowe, anomalia klimatyczne;
3.2.	wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o czas niezbędny do wykonania tych robót;
3.3.	zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
3.3.1.	warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych;
3.3.2.	przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, uniemożliwiająca zachowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
3.3.3.	protesty osób prawnych i fizycznych;
3.3.4.	wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania zamówienia.
4.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

XV. Środki ochrony prawnej
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych . 

XVI. Lista załączników
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.	Formularz ofertowy								– załącznik nr 1,
2.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 				– załącznik nr 2,
3.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy			– załącznik nr 3,
4.	Wykaz wykonanych robót							– załącznik nr 4,
5.	Wykaz osób								– załącznik nr 5,
6.	Harmonogram rzeczowo-finansowy						– załącznik nr 6,
7.	Wzór umowy								– załącznik nr 7,
8.	Dokumentacja projektowa							– załącznik nr 8,
9.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych		– załącznik nr 9,
10.	Przedmiar robót								– załącznik nr 10.






























Załącznik nr 1 -
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres* ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP* ...............................................................................................
REGON* .......................................................................................
Telefon* ........................................................................................ 
Faks*, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy-Pełnomocnika

W przetargu nieograniczonym na zadanie:

BUDOWA  WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA
1.	Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę ryczałtową:

cena netto: ............................................................................................................
słownie: .............................................................................................................................
cena brutto:...................................................................................................................
słownie: .............................................................................................................................
podatek VAT (...%) ..................................................................................................
słownie:  ...........................................................................................................................
Ww. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym (sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót), stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2.	Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3.	Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy  do 31.08. 2010 r., przy czym data 31.08.2010 r. jest datą odbioru końcowego.
4.	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy załączonym do SIWZ.
5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i załączonym wzorem umowy, do których nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6.	Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
7.	Udzielamy …………….. miesięcy (minimum 36 miesięcy) gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
8.	Przedmiotowe zamówienie wykonamy: w minimum 50% siłami własnymi, resztę 
z udziałem podwykonawców:
-	.............................................................................................................................
-	.............................................................................................................................
9.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert.
10.	 W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto, tj. .......................................................... zł.
11.	Składamy niniejszą ofertę: we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
12.	Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
13.	Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14.	Oferta została złożona na …………... kolejno ponumerowanych stronach od nr ..... do nr...... .

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.	…………………………………………………......................................................
2.	…………………………………………………......................................................
3.	…………………………………………………......................................................
4.	…………………………………………………......................................................
5.	…………………………………………………......................................................
6.	…………………………………………………......................................................
7.	…………………………………………………......................................................
8.	………………………………………………..........................................................
9.	……………………………………………………..................................................

	                                         ……………………………….
Miejscowość i data                                        Podpis i pieczątka Wykonawcy
/Wykonawcy-Pełnomocnika/
lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
/Wykonawcy-Pełnomocnika/




- Załącznik Nr 2 -

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy* ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Telefon *....................................................... Faks* .........................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczace Wykonawcy-Pełnomocnika

Oświadczam/Oświadczamy**, że spełniam/łącznie spełniamy** warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie: „BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA”
określone przez Zamawiającego – Gminę Lipie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:
1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**niepotrzebne skreślić



......................................................
......................................................................
miejscowość, data
podpis i pieczątka Wykonawcy/Wykonawcy-Pełnomocnika



- Załącznik Nr 3 -

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy*: ……................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy* ……...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Telefon* ....................................................... Faks* .........................................................
* W przypadku oferty składnej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa niniejsze oświadczenie oddzielnie.


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Lipie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie: 
„BUDOWA  WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 







......................................................
......................................................................
miejscowość, data
podpis i pieczątka Wykonawcy


- Załącznik Nr 4 -

………………………………………
Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Oświadczamy, że:

Wykonaliśmy następujące roboty:

Lp.
Nazwa zadania
miejsce wykonania, zakres rzeczowy
Termin realizacji
Rozpoczęcia/
zakończenia
Wartość robót
zadania inwestycyjnego
Zamawiający-Inwestor












































Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje), potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty skutkuje nieuznaniem danej roboty jako wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.


.............................................                                  ......................................
/miejscowość, data/                                             /Podpis i pieczęć/ osoby uprawnionej/


Załącznik Nr 5 -


WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA


Lp.
Branża/stanowisko
Imię i nazwisko osoby
Nr uprawnień
Podstawa do dysponowania tymi osobami 
1
Kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie







.................................................
Miejscowość i data
.................................................
   Podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
     uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



















- Załącznik Nr 6 -


HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
na zadanie inwestycyjne: „BUDOWA  WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA”

Lp
Opis
Kwota netto

Kwota brutto

2010




 III kwartał
1
Sieć wodociągowa



2
Przyłącza wodociągowe


































RAZEM:



	

……………………………………………………..
       Data i podpis osoby upoważnionej




















- Załącznik Nr 7 -
Wzór umowy


UMOWA 
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH



zawarta w dniu ……………. 2010 r. pomiędzy:

Gminą Lipie z siedzibą w Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42-160 Lipie reprezentowaną przez: 
1. P. Stanisława Sieję – Wójta Gminy Lipie,
przy kontrasygnacie P. Anety Łaczmańskiej   – Skarbnika Gminy
- zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a …………………………………………………………………………………........................, z siedzibą w ………………….........., przy ul. ………………….............., zarejestrowanym w ………………… pod Nr ……………….., NIP ………………, REGON …………………,
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
- zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.
1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. 
   „BUDOWA  WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA”
2.	Roboty należy wykonać  zgodnie z:
1)	Projektem budowlano-wykonawczym sporządzonym przez firmę: ………………………………………………………………………………………………
2)	Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
3)	Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3.   Dokumentacja określona w ust. 2 pkt. 1 i 2 zostanie przekazana Wykonawcy 
      w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.  

§ 2.
Termin wykonania zamówienia ustalony będzie według następujących warunków:
1)	rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy
2)	zakończenie robót (data odbioru końcowego): 31.08.2010 r.



§ 3.
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.


§ 4.
1.	Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w celu uzyskania efektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznymi związanymi z przedmiotem zamówienia, zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2.	W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższy niż 30 dni.

§ 5.
1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w minimum 50% własnymi siłami.
2.	Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu i urządzeń.
3.	Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6.
2.	Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………………................ . Uprawnienia budowlane ………………… .
3.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………………..... . Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………….. .
4.	Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

§ 7.
1.	Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a)	wykonania obiektów i robót budowlanych oraz innych prac stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ;
b)	przejęcia terenu budowy i przygotowania wykonania przedmiotu umowy łącznie 
z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych; 
c)	utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
d)	składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;
e)	opracowania i uzgodnienia projektu organizacji tymczasowego ruchu drogowego oraz zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym z tym projektem;
f)	poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego;
g)	odtworzenia na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi;
h)	uwzględnienia w cenie oferty kosztów przywozu, wywozu i utylizacji nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów na najbliższe legalne wysypisko. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wywóz nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów na legalne wysypisko;
i)	uczestniczenia w rozmowach i naradach na wezwanie Inspektora nadzoru;
j)	zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem minimum czterech dni roboczych, o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt;
k)	zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą;
l)	przeprowadzenia prób, badań i odbiorów zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
m)	dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku;
n)	bieżącego zabezpieczania wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów;
o)	przywrócenia do stanu nie gorszego niż sprzed dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową. W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjne sporządzonego protokółu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót;
p)	przeprowadzenia, we współdziałaniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego czynności odbiorowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
q)	przeprowadzenia wszystkich koniecznych do odbioru badań, prób i sprawdzeń.
2.	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.
3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
4.	Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia z materiałów, urządzeń i wyposażenia, których standardy są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
5.	Wyroby budowlane, użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia, powinny być	 zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

§ 8.
1.	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybrana w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2.	Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………………. zł ( słownie : ……………) - brutto, w tym:
a)	cena netto: ………………………. zł ( słownie ………………………………………);
b)	podatek VAT ..………...………… zł ( słownie ……………………………………....).
3.	Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania, zgodnie z dokumentacją przetargową, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
4.	Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 9.
1.	Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót protokołem odbioru końcowego.
2.	Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy za całość wykonanych robót sporządzony na bazie kosztorysu ofertowego, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§ 10.
1.	Ustala się następujący termin płatności faktury końcowej – w terminie 30 dni od daty doręczenia.
2.	Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia.
3.	Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....................................................................................................................................... w Banku: …….................…............................................................................................

§ 11.
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a)	odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto);
b)	zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
c)	zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto .
3.	Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.



§ 12.
1.	Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót 
i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
a)	protokóły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje,
b)	dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta;
c)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu budowy do stanu nie gorszego, niż w chwili rozpoczęci robót;
d)	protokoły badań i sprawdzeń;
e)	dziennik budowy;
f)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z zestawieniem poszczególnych robót podpisanym przez geodetę;
g)	rozliczenie końcowe budowy w formie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na bazie kosztorysu ofertowego;
h)	inne dokumenty niezbędne do odbioru wykonanych robót – sprawozdania z prób, badań i sprawdzeń.
2.	Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy wykonanych robót w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych.
3.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
4.	Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 13.
1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, określonej w § 8 ust. 2 umowy w formie ……………………, zgodnie z postanowieniem art. 150 ust. 3-6 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) :
1)	70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy 
w ciągu 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze robót;
2)	30% zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

§ 14.
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
2.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeśli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.



§ 15.
1.	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia jeżeli:
1)	wystąpiła siła wyższa obejmująca klęski żywiołowe, anomalia klimatyczne;
2)	wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o czas niezbędny do wykonania tych robót;
3)	zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
a)	warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych;
b)	przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, uniemożliwiająca zachowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
c)	protesty osób prawnych i fizycznych;
d)	wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania zamówienia.
3.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 16.
1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez kar umownych:
2)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3)	Wykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;
4)	Wykonawca nie przestrzega zobowiązań podjętych w ofercie;
5)	zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;
6)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez kar umownych, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, spowodowanych brakiem środków finansowych w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego, nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, oraz przejęcia od Wykonawcy teren budowy.

§ 17.
1.	Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustalenia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 18.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 19.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1	dokumentacja techniczna,
2	kosztorys ofertowy,
3	oferta Wykonawcy,
4	harmonogram rzeczowo-finansowy.



ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:



