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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Łańcut
ul . Mickiewicza 2 a
37 - 100 Łańcut
NIP 815-16-32-222
tel. 17 225 67 62 fax 17 225 65 36
www.gminalancut.pl
zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne na w/w usługę udzielone zostanie w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907/. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Zadanie współfinansowane z Regionalnego
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Programu

Operacyjnego

Województwa

Data wszczęcia postępowania – 20.09.2013 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu pn.: „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy
Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz dwóch
stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej”
3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we
wszystkich branżach w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
Budowlane / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego / Dz. U. z
2001 r., Nr 138, poz. 1554/ oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. / Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm. /
3.3. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia
nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się instalacje i sieci sanitarne z
zapewnieniem nadzoru w branży elektrycznej i budowlanej.
Zamawiający oczekuje obecności inspektora nadzoru na budowie co najmniej dwa razy w
tygodniu /stosowne wpisy do dziennika budowy/ oraz kontaktu z Referatem Infrastruktury
Komunalnej Urzędu Gminy przynajmniej jeden raz w tygodniu.
3.4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
a) kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na
budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą, a także kosztorysem
ofertowym i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
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b) kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75 poz.690 z późn. zm./
c) kontrolę zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
robót budowlano-instalacyjnych i zasadami wiedzy technicznej;
d) kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10
ustawy Prawo Budowlane;
e) obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;
f) obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu [potwierdzona wpisem w
dzienniku budowy] lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia
istotnych okoliczności;
g) dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie :
- zakresu wykonanych robót;
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- zakończenia robót i gotowości do odbioru
h) obowiązkową obecność w radach budowy
i) dokonywanie czynności odbiorów częściowych, udziału w odbiorze końcowym, i
przeglądach gwarancyjnych oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na rzecz
użytkownika;
j) kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót i inwestorem;
k) wskazanie inspektora, jako koordynatora do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
l) inne czynności uzgodnione z Inwestorem, określone w projekcie umowy i związane z
nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.5. niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z przepisów
obowiązującego prawa.
3.5. Zakres robót objętych nadzorem określono w SIWZ na nadzorowane zadania robót:
ZADANIE I – PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KOSINA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- remont budynku technicznego (rozbiórka części istniejących ścianek, rozbiórka schodów
wewnętrznych, zamurowanie otworu drzwiowego w chlorowni, montaż stolarki drzwiowej i
okiennej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz stropodachu z pokryciem),
- przebudowę instalacji technologicznej uzdatniania wody
- przebudowę przyłączy obiektowych,
- remont osadnika popłuczyn,
- modernizację obudów armatury zbiorników wodociągowych,
- wykonanie dróg i placów wew. z kostki brukowej,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
- remont instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, całkowitą wymianę
instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji zasilania rezerwowego
- wykonanie systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń technologicznych SUW.
ZADANIE II – PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ W M. ROGÓŻNO
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- remont obiektu stacji m.in. wymiana drzwi wejściowych, układanie płytek na ścianach oraz
malowanie sufitu, wykonanie nowej posadzki, czyszczenie i malowanie zbiorników stalowych
na wodę,
- przebudowa instalacji technologicznej
- montaż osuszacza powietrza,
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- całkowita wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie ogrzewania budynku,
- montaż sondy hydrostatycznej głębokości w zbiorniku wodociągowym i zaworu
pływakowego,
- utwardzenie placu z kostki brukowej.
ZADANIE III – PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ I ZBIORNIKA
WODOCIĄGOWEGO W M. WYSOKA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- roboty budowlane m.in. rozbiórka ścianek działowych, fundamentów betonowych, schodów
zew. i wykonanie nowych, demontaż drzwi zewnętrznych i okien oraz montaż nowych,
wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie izolacji termicznej stropu, ścian
zewnętrznych i fundamentowych,
- przebudowa instalacji technologicznej
- montaż osuszacza powietrza,
- wykonanie ogrzewania,
- całkowita wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią,
- remont istniejącego zbiornika wodociągowego poprzez wymianę uzbrojenia
technologicznego, montaż sondy hydrostatycznej głębokości oraz zaworu pływakowego.
ZADANIE IV – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDROFORNI W M.
HANDZLÓWKA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- sieć wodociągowa z rur PE 100 RC MAXIprotect „lub równoważne” - ø 110 mm –
2 275 mb rury dwuwarstwowe z dodatkowym płaszczem ochronnym i taśmą detekcyjną
SDR11 PN16
- przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm – 108,7 mb,
- przepompownia zbiornikowa H1 wraz z zasilaniem energetycznym – 1 kpl.
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ALBIGOWA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- wymiana 410 mb sieci z rur żeliwnych na rury PE o średnicy 160 mm
- wymiana 300 mb przyłączy domowych z rur stalowych na PE o średnicy 32-50 mm
Pełna dokumentacja techniczna w/w robót została zamieszczona na stronie internetowej BIP
Gminy Łańcut bip.gminalancut.pl
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Usługę należy wykonywać w terminie do 1 grudnia 2014 r.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzieleniu zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1
Pzp /Zał. Nr 2 do Oferty/.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia./Zał. Nr 2 do Oferty/
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 1 usługi polegającej na
nadzorowaniu robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody i 1 usługi polegającej
na nadzorowaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty
dokumentów tj. wykazu wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował
osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych /bez
ograniczeń/ - wymagane min. 10 letnie doświadczenie, wyższe wykształcenie kierunkowe,
przynależność do OIIB , zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.– (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), lub
odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.
- budowlanej zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.– (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), lub odpowiadających
wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.– (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623),
lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty
dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca był
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty
dokumentu tj. opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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 zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie
załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg
zasady: spełnia/nie spełnia
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI SIWZ.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP /Zał. Nr 1 do Oferty/
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3a. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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;
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
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zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie; [Należy wykazać usługę nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą
na rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości min. 500 tyś zł. i budowie sieci
wodociągowej o wartości min. 300 tyś. zł./ – Zał. Nr 5 do Oferty.
Dowodami, o których mowa wyżej są:
1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231).
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,
określone w § 1 ust. 1 pkt 3 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).
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w
punkcie 6 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.

7.
Wykaz
osób,
które
będą
uczestniczyć
w
wykonywaniu
zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i instalacyjnymi
odpowiednio do rodzaju robót objętych zamówieniem, 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; /Zał. Nr 6 do Oferty/
8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
10. Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione
w pkt. VI. SIWZ ust. 1,2,3,3a,4,5.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
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- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
11. Wykonawcy wnoszący oferty wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo wystawione winno być zgodnie z wymogami
prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów należy
dołączyć do oferty
- oferta podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika powinna
zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI. ust. 1,2,3,3a,4,5 oddzielnie dla
każdego partnera, pozostałe wspólnie.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1. ust. 2,3,3a,5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2. ust. 4 – 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 PZP.
Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ust. 1 lit. a, c oraz ust. 2 powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast
dokument, o którym mowa w pkt 12 ust. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Inne dokumenty:
1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo oświadczenie, że wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej – Zał. Nr 4 do Oferty
2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Zamawiający zastrzega formę pisemną – jako sposób porozumiewania się, składania
wniosków, oświadczeń, oferty.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- w sprawach technicznych – P. Małgorzata Bar - pok. 25, tel. 17 225 67 62,
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P. Józef Pelc – pok. 27, tel. 17 225 68 09
- w sprawach proceduralnych – p. Elżbieta Balawejder - pok. 25, tel. 17 225 67 62,
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 500,00zł , (słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych) do dnia 30.09.2013 r. do godz. 8.30.
Wadium wnoszone może być w:
1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut
96124026431111000037781763
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
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby
środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1
SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą
wniesienie wadium należy dołączyć do oferty
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument –
wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię
dołączyć do oferty.
4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy PZP.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed terminem składania ofert.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 5 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po
jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z
upływem terminu składania ofert.
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X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz zawierać
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wymienione w rozdziale VI SIWZ.
2. Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej + zewnętrznej kopercie, które:
- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w pkt I SIWZ
- będą posiadać oznaczenie: „Oferta na:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA
ZADANIU PN. POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT
W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY
ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, oferty są jawne dla wszystkich
uczestników postępowania. Wykonawca może zastrzec, że oferta bądź jej część, która
zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa nie może zostać ujawniona innym uczestnikom
postępowania wówczas powinien je oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi
ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa (np. w odrębnej kopercie oznaczonej napisem
„Tajemnica
przedsiębiorstwa.
Nie
udostępniać
innym
uczestnikom
postępowania”.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z
art.38 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert tj. 24-09-2013r. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a
także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania
ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania
ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie
internetowej Zamawiającego.
9. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze
lub ręcznie długopisem czytelnie, nieścieralnym atramentem i w języku polskim.
10. Oferta winna być przygotowana w sposób zabezpieczający przed dekompletacją.
Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez wykonawcę lub
opieczętowane pieczątką imienną osoby upoważnionej i pieczątką firmową.
11. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do
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podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów
załączonych do oferty.
12. Wszelkie poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie poprzez przekreślenie oraz
naniesienie obok prawidłowej treści bądź wartości, opatrzone własnoręcznym podpisem
(„parafką”) Wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz podaniem daty dokonania poprawki.
13. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez niego.
14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie musi być oznaczone „zmiana” lub „wycofanie”.
15. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert – 30.09.2013r. do godz. 830,
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 5 – dziennik podawczy
Termin otwarcia ofert – 30.09.2013r. godz. 900,
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 33 – sala posiedzeń
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa winna być określona w walucie polskiej i powinna obejmować
wynagrodzenie w formie ryczałtowej za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy,
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
2. Cena brutto określona w formularzu ofertowym stanowi podstawę dla Zamawiającego do
porównania ofert i obliczenia punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.
3. Oprócz kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zamówienia cena określona przez
Wykonawcę w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty, m.in. koszty, o których mowa w
projekcie umowy.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
Cena za przedmiot zamówienia –100 %
Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena =――――――----------―― x 100 pkt
Cena badana

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
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adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny i łączną punktację
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt 1.a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Nie wymagane
XVI. UMOWA
1. Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie
określonym w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z wyłączeniem sytuacji gdy
zostanie wniesione odwołanie.
2. Umowa zostanie zawarta wg projektu umowy załączonego do SIWZ, który Wykonawca
powinien parafować na każdej stronie i dołączyć do oferty.
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie
można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany
postanowień umowy o realizację inwestycji pn. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA
NADZORU
INWESTORSKIEGO
NA
ZADANIU
PN.
POPRAWA
ZAOPATRZENIA
MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I
ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ, w części obejmującej termin wykonania, zakres

rzeczowy oraz wynagrodzenie.
3. W szczególności zmiany te mogą dotyczyć:
• działania siły wyższej;
• okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;
• zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
• wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót;
• wystąpienia konieczności zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku
VAT;
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone
sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające
konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu
umownym.
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XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej tj. odwołanie z zakresie określonym w art. 179, skarga do sądu zgodnie z
art. 198 a ustawy PZP.

Łańcut, dnia 17.09.2013 r.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Łańcut
Zbigniew Łoza
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Zał. Nr 1 do SIWZ
OFERTA
Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
37-100 Łańcut
Nazwa i adres firmy:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nr telefonu ........................................... Nr fax. ................................................................
NIP……….......................................... Internet: http:// ……………………………….
e-mail:...........................................@...............................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA
ZADANIU PN. POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT
W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI
WODOCIĄGOWEJ
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na stronie internetowej Urzędu
Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za :
cenę brutto …………….……………………………………….……….………… zł. ,
w tym podatek VAT ………………………… zł w wysokości …………….%
słownie:…………………………………………………………….……………………………………………
2. Oświadczamy, że w oferowanej cenie za wykonanie przedmiotu umowy skalkulowane
zostały wszystkie koszty, które wystąpią przy realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty
o których mowa w pkt III.3.1 - 3.4 SIWZ, koszty określone w projekcie umowy.
3. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
2. Oświadczamy jednocześnie, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili
złożenia oferty i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w
projekcie umowy po zawiadomieniu o wyborze naszej oferty z wyłączeniem sytuacji, gdy
zostanie wniesione odwołanie lub zostanie złożona jedna oferta.
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4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi/z udziałem
podwykonawców. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez podwykonawców zawiera
załącznik Nr 3 do niniejszej oferty. *)
5. Zobowiązujemy się do przedłożenia szczegółowych projektów umów, jakie będą zawarte z
podwykonawcami na zakres/y/ rzeczowe robót wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszej
oferty w terminie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem podpisania Umowy z
Zamawiającym, celem akceptacji.
6.

Oświadczamy,

że

akceptujemy

projekt

umowy

według

wzoru

określonego

w

Zał. Nr 2 do SIWZ bez zastrzeżeń.
7. Potwierdzamy żądany termin wykonywania usługi: 01-12-2014 r.
8. Oświadczamy, że wadium w wysokości …………….……..…….zł. zostało wniesione w formie
……………………………………………………………….…..………..…..
9. Zwrot wadium należy dokonać na konto nr:*)
……………………………………………………………………………………..
Ofertę niniejszą składamy na ……………….kolejno ponumerowanych stronach.
Załączniki do niniejszej oferty:
1).................................................................
2).................................................................
3).................................................................
4) …………………………………………
5).................................................................
Podpisano:

…………………, dnia …………….……………
*- niepotrzebne skreślić

………….……………………………
upoważniony przedstawiciel
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Zał. Nr 1 do Oferty

………………………………………
(Wykonawca)
…………………., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA
ZADANIU PN. POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT
W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI
WODOCIĄGOWEJ
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
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Zał. Nr 2 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA
ZADANIU PN. POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT
W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI
WODOCIĄGOWEJ
Oświadczam/y/ , że spełniam/y/ warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania objętej zamówieniem działalności i czynności,
zgodnie z przepisami prawa 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.

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

* - niepotrzebne skreślić

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

17

Zał. Nr 3 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE*
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA
ZADANIU PN. POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT
W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI
WODOCIĄGOWEJ
oświadczam/y/, że zamierzam/y/ powierzyć podwykonawcom do wykonania następujący
zakres rzeczowy robót:
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
* jeżeli dotyczy
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Zał. Nr 4 do Oferty
…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ALBO
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA
ZADANIU PN. POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT
W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI
WODOCIĄGOWEJ

1.
Lp.
1

Przedkładam:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *
Nazwa podmiotu
Adres

Telefon

2
3
4

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
lub
2. Informację o tym, że nie należę do grupy kapitałowej*
Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50,poz.331, z późn. zm.)

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz
podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy
do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Projekt pn. „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch
stacji uzdatniania wody” realizowany przez Gminę Łańcut

Zał. Nr 2 do SIWZ
UMOWA [ projekt ]
Nr ..../..../2013 r. zawarta w Łańcucie, w dniu …………………………2013 r. pomiędzy Gminą
Łańcut – Inwestorem zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:
Wójt Gminy Łańcut – mgr inż. Zbigniew Łoza
a
………………………………………………………………………………………………, działającym na
podstawie …………………………………………………………………………………………………zwanym dalej
Wykonawcą, którego reprezentuje:
1.
2.

……………………………………………..……
……………………………………………..……

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych /tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907/, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 [PRZEDMIOT UMOWY]
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na
pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: „PEŁNIENIE
OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU PN. POPRAWA
ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ
STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we
wszystkich branżach w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
Budowlane / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego / Dz. U. z
2001 r., Nr 138, poz. 1554/ oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. / Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm. /
3. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia
nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się instalacje i sieci sanitarne z
zapewnieniem nadzoru w branży elektrycznej i budowlanej.
Zamawiający oczekuje obecności inspektora nadzoru na budowie co najmniej dwa razy w
tygodniu /stosowne wpisy do dziennika budowy/ oraz kontaktu z Referatem Infrastruktury
Komunalnej Urzędu Gminy przynajmniej jeden raz w tygodniu.
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
a) kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na
budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą, a także
kosztorysem ofertowym i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
20

b) kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz.
U. z 2002 r., Nr 75 poz.690 z późn. zm./
c) kontrolę zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi robót budowlano-instalacyjnych i zasadami wiedzy technicznej;
d) kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10
ustawy Prawo Budowlane;
e) obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;
f) obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu [potwierdzona wpisem w
dzienniku budowy] lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia
istotnych okoliczności;
g) dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie :
- zakresu wykonanych robót;
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- zakończenia robót i gotowości do odbioru
h) obowiązkową obecność w radach budowy;
i) dokonywanie czynności odbiorów częściowych, udział w odbiorze końcowym
i przeglądach gwarancyjnych oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na
rzecz użytkownika;
j) kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót i inwestorem;
k) wskazanie inspektora, jako koordynatora do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
l) inne czynności uzgodnione z Inwestorem, określone w projekcie umowy i związane z
nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.5.
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z przepisów
obowiązującego prawa.
5. Zakres robót objętych nadzorem określono w SIWZ na nadzorowane zadania robót:
ZADANIE I – PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KOSINA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- remont budynku technicznego (rozbiórka części istniejących ścianek, rozbiórka schodów
wewnętrznych, zamurowanie otworu drzwiowego w chlorowni, montaż stolarki drzwiowej i
okiennej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz stropodachu z pokryciem),
- przebudowę instalacji technologicznej uzdatniania wody
- przebudowę przyłączy obiektowych,
- remont osadnika popłuczyn,
- modernizację obudów armatury zbiorników wodociągowych,
- wykonanie dróg i placów wew. z kostki brukowej,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
- remont instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, całkowitą wymianę
instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji zasilania rezerwowego
- wykonanie systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń technologicznych SUW.
ZADANIE II – PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ W M. ROGÓŻNO
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- remont obiektu stacji m.in. wymiana drzwi wejściowych, układanie płytek na ścianach oraz
malowanie sufitu, wykonanie nowej posadzki, czyszczenie i malowanie zbiorników stalowych
na wodę,
- przebudowa instalacji technologicznej
- montaż osuszacza powietrza,
- całkowita wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie ogrzewania budynku,
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- montaż sondy hydrostatycznej głębokości w zbiorniku wodociągowym i zaworu
pływakowego,
- utwardzenie placu z kostki brukowej.
ZADANIE III – PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ I ZBIORNIKA
WODOCIĄGOWEGO W M. WYSOKA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- roboty budowlane m.in. rozbiórka ścianek działowych, fundamentów betonowych, schodów
zew. i wykonanie nowych, demontaż drzwi zewnętrznych i okien oraz montaż nowych,
wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie izolacji termicznej stropu, ścian
zewnętrznych i fundamentowych,
- przebudowa instalacji technologicznej
- montaż osuszacza powietrza,
- wykonanie ogrzewania,
- całkowita wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią,
- remont istniejącego zbiornika wodociągowego poprzez wymianę uzbrojenia
technologicznego, montaż sondy hydrostatycznej głębokości oraz zaworu pływakowego.
ZADANIE IV – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDROFORNI W M.
HANDZLÓWKA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- sieć wodociągowa z rur PE 100 RC MAXIprotect „lub równoważne” - ø 110 mm –
2 275 mb rury dwuwarstwowe z dodatkowym płaszczem ochronnym i taśmą detekcyjną
SDR11 PN16
- przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm – 108,7 mb,
- przepompownia zbiornikowa H1 wraz z zasilaniem energetycznym – 1 kpl.
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ALBIGOWA
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:
- wymiana 410 mb sieci z rur żeliwnych na rury PE o średnicy 160 mm
- wymiana 300 mb przyłączy domowych z rur stalowych na PE o średnicy 32-50 mm
§ 2 [TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY]
1.Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy
zakończenie – 1 grudnia 2014 r.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo [ bez odszkodowania] do zmiany terminu zakończenia
zadania w przypadku wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji inwestycji.
§ 3 [PRZEDSTAWICIELE STRON]
1. Zamawiającego w ramach niniejszej umowy reprezentuje :
a) pani Małgorzata Bar,
b) pan Józef Pelc,
oraz inne osoby działające na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..................................……., tel. ...........................
3. Strony ustalają Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego / ZINI / działający w
imieniu Zamawiającego, w następującym składzie:
a) ..................................……., - roboty branży sanitarnej
b) ..................................……., - roboty branży elektrycznej
c) ..................................……., - roboty branży budowlanej
oraz koordynatora ZINI w osobie Pana/Pani ........................... , którego zadaniem jest
korespondencja oraz szczególna współpraca z przedstawicielami Zamawiającego oraz
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Wykonawcą robót. Zespół wypełnia swoje funkcje w niezmienionym składzie przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy.
4. Każdorazową zmianę personalną ZINI należy uzgodnić z Zamawiającym.
§ 4 [ WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY ]
1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w
kwocie ........................... zł brutto (słownie: ........................... zł)
2. Wynagrodzenie jest stałe i niezmienne przez okres objęty niniejszą umową, niezależnie
od zmiany wartości nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu
zakończenia zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z
wykonaniem usługi, w tym podatek VAT w wysokości …….%.
3. Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadku zmiany
stawki podatku VAT i tylko na poziomie tej stawki.

§ 5 [ ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI ]
1. Wynagrodzenie rozliczane będzie fakturami częściowymi – po zakończeniu kwartału,
z zastrzeżeniem, że 10 % wynagrodzenia umownego zostanie wypłacona po odbiorze
końcowym inwestycji oraz przyjęciu i akceptacji bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
kompletu dokumentów rozliczeniowych.
2. Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie faktur częściowych
wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż 4 razy w ciągu roku kalendarzowego, na
koniec miesiąca: marca, czerwca, września, grudnia o wartości proporcjonalnej do
rzeczowego zaawansowania robót z tym zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia w
poszczególnych kwartałach nie może jednak przekraczać 3,0 % wartości robót budowlanych
wykonanych i zafakturowanych w danym kwartale przez Wykonawcę.
3.Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
5. Zamawiający nie udziela zaliczek.
§ 6 [ POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ]
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania jakichkolwiek rozwiązań zamiennych w
nadzorowanych robotach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien każdorazowo ich zakres i
ilości uzgodnić z Zamawiającym i zlecić wykonanie tych robót przez stosowny wpis w
dzienniku budowy po wcześniejszym sporządzeniu protokołu konieczności i zatwierdzeniu go
przez Zamawiającego.

§ 7 [ INNE PODMIOTY ]

[ w przypadku braku innych podmiotów ]
1.1.Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.

lub:
[ w przypadku udziału innych podmiotów ]
2.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem innych podmiotów.
§8

[CESJA WIERZYTELNOŚCI]

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
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§ 9 [ GWARANCJA I RĘKOJMIA ]
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady ujawnione w
nadzorowanych przez siebie robotach budowlanych.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
kończy się wraz z upływem terminu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót
budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór.
3. W przypadku ujawnienia wad w trakcie odbioru końcowego zadania, które nie dadzą się
usunąć zabezpieczenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartości szkody tym
spowodowanej.
§10

[ ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE ]

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego;
b) za nieobecność na nadzorowanej budowie w terminach i okolicznościach określonych w
niniejszej umowie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy tydzień
nieobecności ;
c) za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony przypadek w
danym etapie,
d) w przypadku stwierdzenia usterek lub wad jakościowych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi za wady w nadzorowanych robotach - w wysokości 2 % wynagrodzenia
umownego,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
innych niż zapisano w art.145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych i § 11 ust. 1 – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego;
3. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności wynikających z postanowień
określonych w ust. 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą
obciążeniową.
§11 [ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ]
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni:
a) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy
w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn, bądź ich przerwania na okres dłuższy niż
14 dni
b) w przypadku gdy wysokość naliczonych kar przekroczy 25 % wynagrodzenia umownego
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące postanowienia szczegółowe:
- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia
- Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych, a nierozliczonych od dnia ostatniego
protokołu odbioru robót do dnia odstąpienia i przekaże Zamawiającemu komplet
dokumentów związanych z realizacja zadania będących w jego posiadaniu
- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za nadzór nad robotami
wykonanymi do dnia odstąpienia, a także do przejęcia pod swój nadzór inwestorski
realizowanej inwestycji.
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§12 [ INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON]
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z
niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub
listem poleconym. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wysłanie kopii zawiadomienia
telefaksem, której oryginał należy również przesłać niezwłocznie drogą listowną.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony w
niniejszej umowie. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na
adres zamieszkania, siedziby wskazany w umowie lub numer telefaksu, strony uznają za
doręczone.
3. Powiadamianie każdej strony umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie.
§14 [ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony będą dążyć przede wszystkim
do ugodowego jego rozstrzygnięcia.
2. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony do
wystąpienia na drogę sądową.
3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2013 r. poz.
907/, Prawa Budowlanego /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z. późn. zm./ oraz
Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
6. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
a) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1.
b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres zawartej umowy - załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:
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