
 

                                                                
 

Łękawica, dnia 28.10. 2005 roku  
 

Fn 341-1/5/2005 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Gmina Łękawica 
34-321 Łękawica  
ul. Wspólna 24 

woj. śląskie, powiat żywiecki 
REGON: 072182634 

 
o g ł a s z a  

 
przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dna 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) na zadanie – 
„Urządzenie parku na centrum kultury i wypoczynku we wsi Łękawica”, Gmina 
Łękawica, pow. żywiecki, woj. śląskie. Zadanie obejmuje: 
 

-    budowę amfiteatru wraz  z wykonaniem widowni; 
- wykonanie prac adaptacyjnych istniejącego budynku oczyszczalni ścieków na 
ogólnodostępne sanitariaty oraz na pomieszczenia garderoby dla artystów. 

       -  wykonanie sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej i hydranty. 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizowany w ramach 
działania  2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 
Sektorowego Programu Operacyjnego. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 45.21.21.70-8, 
45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.31.61.00-6 
  
Formularz uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Łękawicy pokój nr 25 w godzinach 
pracy, za odpłatnością 36,60  zł (słownie: trzydzieści sześć złotych), która nie zawiera 
kosztów przesyłki. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował jedynie 
kryterium ceny.  
 



 
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 
ust.1 pkt.1-4 oraz nie podlegają wykluczeniu na mocy art.24 ust.1-2 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i spełniają wymagania zawarte w formularzu istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Termin realizacji zamówienia: 

1. zakończenie budowy amfiteatru wraz z  częściową adaptacją istniejącego 
budynku oczyszczalni ścieków na ogólnodostępne sanitariaty oraz na 
pomieszczenia garderoby dla artystów – 31 lipiec 2006 r. 

2. roboty wykończeniowe, instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej             
i hydranty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie –   29 wrzesień 2006 r. 

 
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2005 r. o godz.12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 22. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12. 2005 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy             
w Łękawicy ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica pok. Nr 21. 
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Lucyna Chudy, pokój 
nr 25, codziennie od godz. 9.00 do 14.00, tel.(033 865-16-01 wew.15). 
 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 PLN (słownie: 
jedenaście tysięcy złotych). 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
Ogłoszenie przekazano do opublikowania Prezesowi UZP w dniu 28.10.2005 r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie  kosztów  zadania: 
 

„ Urządzenie parku na centrum kultury i wypoczynku we wsi Łękawica” 
 
 
L.p Nazwa zadania Kwota netto Kwota brutto 
1. Amfiteatr 242 336,90 295 651,02
2. Amfiteatr- budynek socjalny 170 825,06 208 406,57
3. Sieć zew. kanalizacji deszcz. i 

hydranty 
27 083,93 33 042,39

 RAZEM: 440 245,89 537 099,98
 
 
 
Wartość zamówienia ustalono na podstawie  kosztorysów inwestorskich i wynosi: 
 440 245,89 zł 
 
Procedura: Przetarg nieograniczony powyżej  60 000 EURO: 
 
440 245,89 :  4.0468 = 108 788,65 EURO 
 
Wadium 2,5 %  - t.j   11 000,00 
 
 
 
Łękawica, dn. 29.09.2005 r. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S P E CY F I K A C J A 
 
 

I S T O T N  Y C H     W A R U N K Ó W      Z A M Ó W I E N I A 

N A 

 
„Urządzenie Parku na Centrum Kultury i Wypoczynku  

we wsi Łękawica” 
 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie              
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. Nr 19 poz.177 z póżn. zmianami), zwanej dalej ustawą. 

 



2. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami” stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 

 

  Gmina Łękawica 
    34-321 Łękawica 
    ul. Wspólna  24 
    woj. śląskie. , powiat żywiecki 
 
     reprezentowana przez Stanisława Baczyńskiego – Wójta Gminy 
 
    Tel. 033/865-16-01 
    Fax. 033/865-17-01 
 
2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWEINIA 
 

2.1.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na „Urządzenie Parku na Centrum Kultury i 
Wypoczynku we wsi Łękawica”. 

 
2.2 Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  

”Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”.  Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego” 

 

2.3. Do postępowania przetargowego  mają  zastosowanie   przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku  Prawo zamówień  publicznych  ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  oraz aktów 



wykonawczych wydanych  na jej podstawie, a w sprawach w niej nie unormowanych  przepisy  
Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 
2.4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana jest 

zainteresowanym odpłatnie, w cenie ……….. PLN za egzemplarz lub za zaliczeniem pocztowym, 
płatne w kasie Urzędu Gminy, przed wydaniem Specyfikacji lub na konto: Bank Spółdzielczy  w 
Gilowicach 07 8141 0008 0000 1658 2000 0050 

 
3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- budowę amfiteatru o powierzchni zabudowy 484,5 m2 wraz z zadaszoną sceną o powierzchni 
użytkowej 108,40 m3 wykonaną z płyt żelbetowych i zadaszeniem wykonanym z drewna z 
pokryciem z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej; 

- wykonanie widowni - wbudowanie ławek-siedzisk dla 350 osób oraz przygotowanie 100 miejsc 
stojących; 

- wykonanie prac adaptacyjnych istniejącego budynku kontenerowej oczyszczalni ścieków  na 
ogólnodostępne sanitariaty oraz na pomieszczenia garderoby dla artystów. 

 

 

 

       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:  
       45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 45.21.21.70-8, ……………… 
 
       Lokalizacja -  miejscowość Łękawica, Gmina Łękawica, pow. żywiecki, woj. śląskie,         

                              działki nr 275/2, 267/28 

 

3.2 Technologia wykonania prac: 

 
3.2.1. Prace oraz wszelkie roboty związane z wykonaniem spinki kanalizacji sanitarnej w Łękawicy 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, 
przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz 
zgodnie                       z zasadami BHP.  

 
3.3. Podwykonawstwo 
 

3.3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość   zlecenia  wykonania   części  zamówienia 
podwykonawcom, przy zakres zleconych prac  nie może przekroczyć 50 % całości wartości 
zadania.  

 
3.3.2. W razie zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać                

w ofercie: 
- zakres zleconych robót, 
- nazwę i  siedzibę podwykonawcy,; 



- oświadczenie podwykonawcy, że w przypadku wybrania  Wykonawcy, podejmie się 
podzleconych prac; 

- oświadczenie, że podwykonawca spełnia warunki określone w art.22, pkt. 1-4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
3.3.3.Wykonawca ponosić będzie wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez 

podwykonawców. Inwestor nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia z podwykonawcami. 

 
3.3.4.Zamawiającemu w stosunku do wskazanych Podwykonawców przysługują uprawnienia określone 

w Kodeksie Cywilnym, między innymi obowiązek dostarczenia umowy. 
 

3.4.Wykonawca musi ustanowić Kierownika budowy działającego w Jego imieniu i na Jego rachunek, 
który posiadać będzie wymagane przepisami uprawnienia, niezbędną wiedzę oraz zobowiązany 
będzie prowadzić dziennik budowy i umieścić w widocznym miejscu – tablicę informacyjną. 
 

3.5. Inspektor nadzoru zostanie powołany przez Inwestora, którego będzie reprezentował oraz działał     
w Jego w imieniu i na Jego rachunek. 
 

3.6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie ponadto do 
poniesienia ewentualnych kosztów z tytułu: 
- prowadzenia nadzoru z ramienia Zakładu Usług Komunalnych,  
- Zakładu  Energetycznego,    
- Telekomunikacji Polskiej S.A, 
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Inspektorat w Żywcu  i innych. 
 

3.7. Szczegółowy wykaz prac objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączonych 
obmiarach oraz w dokumentacji technicznej, do której wgląd jest możliwy w siedzibie 
Zamawiającego.  

 

3.8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o udzieleniu minimum 24 
miesięcy gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia w formie załącznika dołączonego do 
niniejszej s.i.w.z.(załącznik nr 3). 

 
 3.9. Warunki płatności - zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 

31 dni od zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 

3.10. Uczestnicy przetargu będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. Strona Zamawiająca nie będzie odpowiedzialna i nie poniesie żadnych 
kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika 
przetargu, w związku z wizytami                            i oględzinami miejsca robót, ani żadnymi 
innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty. 

 

3.11. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do wizytacji miejsca realizacji robót i jego 
otoczenia,                   w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka 
oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i 
podpisaniu Umowy na wykonanie robót. 

 



3.12. Uczestnicy Przetargu będą wyłącznie odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się 
z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym również z dokumentacją projektową 
dostępną tylko do wglądu w siedzibie Zamawiającego, oraz za uzyskanie wiarygodnych 
informacji dotyczących poszczególnych i wszystkich warunków, obowiązków, które mogą 
w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę Oferty, lub na wykonanie robót. W 
przypadku jeśli Uczestnik Przetargu zwycięży, żadne żądania zmian wartości Oferty 
motywowane błędami lub przeoczeniami w spełnieniu ww. obowiązków nie będą brane pod 
uwagę. 

 
3.13. Zamawiający zapewnia nadzór nad rozruchem wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej, nad 

próbami w warunkach skrajnych. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
4.1.Wymagany termin realizacji  to termin nieprzekraczalny do wykonania zamówienia, jako 
jeden z wymogów, co oznacza, że umowa musi być wykonana w określonym terminie; 

- zakończenie robót budowlanych: 30 września 2005 r. 
- rozruch wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie: październik 2005 r. 

             
5. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 
 
5.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5.2. Oferta musi odpowiadać specyfikacji 
5.3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

Specyfikacji. 
5.4. Oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w pkt.7  
5.5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną technika pisarską oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 
5.6. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej. 
5.7. Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem 

wykluczenia z przetargu.  
5.8. wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone  w nieprzejrzystym 

opakowaniu.  
5.9. Opakowanie, o którym mowa w pkt.5.8 powinno być oznaczone następująco:                   
 

Urząd Gminy w Łękawicy 
ul. Wspólna 24, 

34-321 Łękawica 
 

„Wykonanie spinki kanalizacji sanitarnej w Łękawicy” 
 
oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 
 

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 
przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

5.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 
5.12.Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym do 

składania ofert. 
5.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych winny być zamieszczone  jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w 
nieprzejrzystym opakowaniu. 

5.14. Oferta musi obejmować całość zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia. 



 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art.67 ust. 1 pkt. 6 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 
6.1. W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
6.1.2 .Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy; 
6.1.3. Zapoznali się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z jej załącznikami, dokumentacje projektową i przyjęli je bez zastrzeżeń; 
6.1.4. W ciągu ostatnich 2 lat wykonali podobne prace odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

robotom budowlanym (budowa sieci kanalizacyjnej),stanowiącym przedmiot zamówienia (w 
przypadku prowadzenia przez wykonawcę działalności przez okres krótszy niż 2 lata – za 
cały okres działalności), z których wartość każdej jest nie mniejsza niż 200.000,00 PLN, 
potwierdzone listami referencyjnymi. 

6.1.5 Są właścicielami lub posiadaczami (dzierżawa, wynajem, leasing) sprzętu umożliwiającego 
wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia; 

6.1.6.Udzielą co najmniej 2 letniej gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia; 
6.1.7.Wnieśli wadium; 
6.1.8. Złożyli dokumenty określone w części 7 Specyfikacji. 
6.1.9.Posiadają zdolność kredytową potwierdzoną przez bank na kwotę nie mniejszą niż 

100.000,00 PLN. 
 

6.2. Uczestnicy przetargu będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. Strona Zamawiająca nie będzie odpowiedzialna i nie poniesie żadnych 
kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika 
przetargu, w związku z wizytami                                  i oględzinami miejsca robót, ani 
żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty. 

 

6.3.Uczestnik przetargu jest zobowiązany do wizytacji miejsca realizacji robót i jego otoczenia, 
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania 
wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy 
na wykonanie robót. 

 

6.4.Uczestnicy Przetargu będą wyłącznie odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się 
z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym również z dokumentacją projektową 
dostępną tylko do wglądu w siedzibie Zamawiającego, oraz za uzyskanie wiarygodnych 
informacji dotyczących poszczególnych i wszystkich warunków, obowiązków, które mogą 
w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty, lub na wykonanie robót. W 
przypadku jeśli Uczestnik Przetargu zwycięży, żadne żądania zmian wartości Oferty 
motywowane błędami lub przeoczeniami w spełnieniu ww. obowiązków nie będą brane pod 
uwagę. 

 



7. INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE  NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

 
1. Formularz oferty  - załącznik nr 1 ; 
2. Kosztorys ofertowy;  
4.  Oświadczenie, że oferent spełnia warunki  określone w art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy o 

zamówieniach publicznych - załącznik Nr 3;  
5.  Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podst. art.24 ust. 1 i 2  -  

załącznik Nr 4; 

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.1.6 części 6 
Specyfikacji (załącznik Nr 5 do Specyfikacji), 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do  ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania  ofert; 

8. Aktualne  zaświadczenie z właściwego  urzędu skarbowego  oraz właściwego oddziału ZUS 
potwierdzające odpowiednio, że  nie zalega oferent z zapłatą podatków  opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczenie, że  uzyskał przewidziane prawem 
zgodę na  zwolnienie , odroczenie  lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 
9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie  określonym  w art.24 ust.1,pkt 4 

- 8   Ustawy Prawo zamówień  publicznych – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem  terminu składania ofert; 

10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

11.Sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 
trzech lat obrotowych, a w przypadku, gdy działa krócej, za cały okres działalności. 

12. Kopię   umowy  spółki   cywilnej ,  jeżeli   działalność    gospodarcza   przedsiębiorców   jest  
      prowadzona w formie spółki cywilnej; kopie umowy Konsorcium, w przypadku, kiedy oferta 

złożona jest przez firmy będącymi partnerami Konsorcium oraz notarialne, pisemne 
pełnomocnictwo dla Partnera wiodącego; 

13. Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych  pracowników oraz personelu kierowniczego          
w okresie ostatnich  trzech  lat; 

14. Wykaz   niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia  narzędzi, urządzeń i sprzętu,  jakimi 
dysponuje dostawca lub wykonawca, z wskazaniem tytułu prawnego do jego dysponowaniem 
(własność, leasing, dzierżawa) – załącznik nr 6.  

15. Wykaz osób i podmiotów - załącznik nr 7, które będą wykonywać zamówienie lub będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych 
do wykonania zamówienia (kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia), a 
także zakresem wykonywanych przez nich czynności, wraz z potwierdzonymi uprawnieniami do 
wykonywania zamówienia, a w szczególności  : 
- kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim stażem w prowadzeniu budów.   
-     kierownik robót instalacji sanitarnych bez ograniczeń.  



16. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat robót budowlanych swoim rodzajem i wartością 
zbliżonych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości (nie mniejszej niż 200.000,00 PLN) oraz daty i miejsca 
wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) 
- załącznik nr 8; 

17. Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (nie mniejszą 

niż 100.000,00 PLN), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

 

18. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że  oferent  jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 
mniejszą niż 100.000,00 PLN; 

19. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w Specyfikacji, jej 
załącznikach oraz postanowieniami, które zostaną wprowadzone do  umowy,  jak również, że 
wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 
terminu do składania ofert (zał. Nr 9 do Specyfikacji), 

20. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania 
zobowiązań w imieniu wykonawcy (załącznik nr 10 do Specyfikacji) 

21. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – pełnomocnictwo notarialnie potwierdzone do reprezentowania wykonawców w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

22. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.  
 
UWAGA!  Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (tzn. opatrzone 
datą, napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę upoważnioną 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy). 

 
23. Jeżeli oferent  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  za  granicą, zamiast dokumentów, o 
których mowa w pkt. 7,8 i 10 zobowiązany jest przedstawić dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju,               w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
      23.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
      23.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia; 

      23.3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty 
zaległych płatności w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

23.4. Jeżeli w  kraju, w  którym oferent  ma  siedzibę  lub  miejsce zamieszkania  nie  wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt.  9,  23.1,  23.2 oraz  23.3   można  je  zastąpić   

              dokumentem zawierającym  oświadczenie oferenta złożone przed notariuszem właściwym 
organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego  lub   
gospodarczego  odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania 

22.5 Dokumenty wymienione w pkt. 23.1, 23.2, 23.3 i 23.4.  składane są w formie  oryginału,  
odpisu,  wypisu,  wyciągu lub kopii  przetłumaczonych  na  język  polski, poświadczonych 
przez  polskie placówki konsularne, stosownie do polskich przepisów. 



          

Zamawiający odrzuci oferty, które nie spełnią któregokolwiek  z warunków zawartych  w 
s.i.w.z., a także te, które będą niezgodne  z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
 

Oferty odrzucone  przez Zamawiającego  nie będą podlegały ocenie. 
 

8. WADIUM 
 
8.1  Warunkiem udziału oferenta  w postępowaniu jest wniesienie wadium  w wysokości 4.000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych). 
 
8.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 

    - w pieniądzu - winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku         
Spółdzielczym w Gilowicach  Nr rachunku  07 8141 0008  0000  1658 2000 0050 
(niedopuszczalne jest wniesienie wadium w kasie Zamawiającego) 

- poręczeniach bankowych; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- w poręczeniach bankowych udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 

lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i 
Nr 216, poz. 1824); 

   
8.3. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, w poręczeniach bankowych stosowną umowę należy złożyć do depozytu                
w kasie  Zamawiającego. 

8.4 Wadium należy wnieść  przed  terminem składania ofert; 
8.5.Oferta nie zabezpieczona w formie wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. 
8.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

- upłynął określony w Specyfikacji termin związania ofertą, 
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, 
- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 
- który został wykluczony z postępowania, 
- którego oferta została odrzucona. 

8.8. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, 
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do 
wniesienia protestu. 

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w Specyfikacji, 



- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

 
9. KRYTERIA WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 
 
9.1 Zamawiający przy  wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującym  kryterium: 

a) cena łączna za  przedmiot zamówienia                                          - 100 % 
 

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje  suma punktów  uzyskanych za to kryterium, 
obliczone wg zasady określonych  poniżej. 

 
9.2. Oferent cenę oferty ustala na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot  

zamówienia  w zakresie określonym w s.i.w.z. oraz załączonej do niej dokumentacji, 
uwzględniając wszystkie nakłady niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisane w pkt. 
3 niniejszej Specyfikacji.  

 
9.3.Opis sposobu oceniania oferty. 
 

1). Kryterium ceny : 
                                       najniższa oferowana cena                   
     liczba punktów =          ------------------------------------    x  100% x   100 pkt 

                                                   cena z oferty badanej 
 
 
9.4. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną 

wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie. 
 
10.  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT. 
 
10.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2005 r. godz. 12.00 siedzibie 

Zamawiającego, Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna  24, w Sekretariacie  – pokój Nr 22. 
 
10.2. Adres Zamawiającego dla przesyłek pocztowych: 

 Urząd Gminy w Łękawicy 
     34-321 Łękawica 
      ul. Wspólna 24 

      
10.3.Oferty przesłane pocztą  lub za pośrednictwem firm wysyłkowych, które  wpłyną do siedziby   

Zamawiającego   po  upływie  terminu  do  składania  ofert,  zostaną  zwrócone  oferentom   bez  
otwierania. 

 
11. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                

Z WYKONAWCAMI 
 
11.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie. 
11.2  Wszelkie czynności Zamawiającego i wykonawcy przekazane faksem lub drogą elektroniczną 

należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 
 
12. WYJAŚNIENIA DO  S.I.W.Z. 
 
12.1 Każdemu oferentowi przysługuje prawo zwrócenia się do Zamawiającego  o wyjaśnienie  

        wątpliwości  co do treści   s.i.w.z. 



 
12.2. Zapytania winny być wnoszone na piśmie, a w przypadku wniesienia ich faxem  lub innym 

nośnikiem  elektronicznym  powinny  być potwierdzone niezwłocznie pismem  wysłanym do 
Zamawiającego . Zapytania te mogą być kierowane  do Zamawiającego nie później  niż do 6 dnia 
poprzedzającego  wyznaczony w ogłoszeniu termin  składania ofert. 

 
12.3. W przypadku określonym w pkt 12.1. Zamawiający udziela niezwłocznie  odpowiedzi na 

postawione pytania, przekazując jej treść wszystkim oferentom, którzy otrzymali formularz 
specyfikacji, bez wskazania źródła zapytania. 

 
12.4. Zamawiający nie przewiduje  możliwości zebrania oferentów. 
 
12.5. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo wprowadzania zmian do s.i.w.z. z ważnych powodów 

przed upływem terminu do składania ofert. W takim przypadku Zamawiający  przekazuje 
dokonaną w ten sposób modyfikację wszystkim oferentom, którym zakupili s.i.w.z., przedłużając 
termin do składania ofert. 

 
12.6. Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami jest Pani Lucyna Chudy, codziennie od 

poniedziałku do  piątku  w godzinach  od 9,00 do 13,00 telefonicznie pod nr : 033/865-16-01  
lub w tych samych dniach i godzinach  w siedzibie  U.G.   pokój Nr 25. 

 
12.7.Zamawiający, po otwarciu  ofert ma prawo żądać od oferenta udzielenia wyjaśnień co do treści 

złożonej oferty. 
 
12.8 Zamawiający w toku badania i oceny ofert  może poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz 

omyłki rachunkowe, w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zawiadamiając o tym wszystkich uczestników, którzy złożyli oferty. 

 
13. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT. 
 
13.1. Otwarcie ofert jest jawne.  
13.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  20 lipca 2005 r. o godz 14.00 w Urzędzie  Gminy                

w Łękawicy, 34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24, pok. Nr 21. 
13.3. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą 

traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania. 
13.4. W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić 

dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania 
przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy po publicznym badaniu ofert. 

13.5. Otwarcia ofert dokonuje się publicznie. 
13.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
13.7. W dalszej części: 

a) zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania 
przetargowego, 

b) następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert, 
c) następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie, 

 
13.8. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości: 

a) imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, 

b) cena oferty, 
c) termin wykonania zamówienia, 
d) okres gwarancji, 



13.9. Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych 
uwag uczestników postępowania przetargowego.  

 
14. POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO PRZYSZŁEJ 

UMOWY 
 

14.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
14.1.1 Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga od oferenta, którego oferta zostanie 

wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie, w  jednej  lub kilku formach, o których mowa  w art. 148 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
14.1.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 

Zamawiającego tj.: BS Gilowice Nr 07 8141 0008  0000  1658 2000 0050: 
 
14.1.3. Za zgodą Zamawiającego wadium wniesione w pieniądzu może zostać zaliczone na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
14.1.4. Zamawiający  zwróci  70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w ciągu 30 

dni  od dnia przekazania przez wykonawcę  robót budowlanych  i przyjęcia  ich przez 
Zamawiającego  jako należycie wykonanych . 

 
14.1.5. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje na zabezpieczenie  

roszczeń   z tytułu   rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  i zostanie zwrócona  w ciągu 15 
dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

14.2 Odbiory. 
 
1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy dokonane zostanie na podstawie protokołu 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. Strony  przewidują odbiór końcowy obejmujący cały zamówiony przedmiot zamówienia. Podstawą 
wystawienia faktury końcowej VAT będzie protokół końcowy podpisany przez osoby wymienione             
w pkt. 6.  

3. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                
i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości odbioru. 
 Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną wykonanego etapu robót, 
b) protokoły odbiorów technicznych,  
c) dokumentację powykonawczą  zakończonego  etapu zamówienia wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru a dokonanymi za zgodą autora projektu, 

d) dziennika budowy, 
e) materiał z kamerowania odcinka będącego przedmiotem zamówienia 
f) protokóły badań i sprawdzeń, 
g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
h) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru oświadczenia uzyskane od 

właścicieli posesji  w zakresie akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 



4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

6. Odbioru w formie protokołu końcowego odbioru robót, dokonywać  będzie komisja w składzie: 
- uprawnieni przez Wykonawcę jego przedstawiciele 
- Wójt Gminy lub jego pełnomocnik 
- Inspektor nadzoru 
- Kierownik ZUK Łękawica lub upoważniona przez niego osobę.  

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego                     i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
7.  Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowlanych usunięte 

będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich ujawnienia. 
8.  Ujawnienie wady lub drobnej usterki, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru do czasu jej 

usunięcia. 
9. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w okresie rękojmi zobowiązany jest do 

przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili jej ujawnienia. 
10. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu 7 dni, a 

po bezskutecznym upływie tego terminu będzie ona uznana w całości zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego. 

 
11. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem prac okaże się, że wykryte wady nie nadają się 

do usunięcia to: 
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Strony ustalą obniżenie wynagrodzenia umownego, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania tej części 
zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
 
14.2.  Kary umowne 
14.2.1.W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie Wykonawca zapłaci ,      

Zamawiającemu  karę umowną: 
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,1 % należnego za ten 

przedmiot wynagrodzenia , za każdy dzień zwłoki. 
- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu  umowy, stwierdzonych przy odbiorze w 

wysokości  0,1 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień  spóźnienia. 
- Za odstąpienie od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w ofercie. 
14.2.2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia  

roszczeń   od oferenta  dotyczących  wyrównania szkody  na  zasadach przewidzianych                
w Kodeksie Cywilnym . 

14.2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : 
- za zwłokę w zapłacie  faktury  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia  określonego  na 

fakturze , za każdy dzień zwłoki. 
-  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego  , z zastrzeżeniem art. 145 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, 10%  wynagrodzenia  brutto  określonego w ofercie. 
 

14.3. Warunki płatności  
14.3.1 Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31 dni od 

zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany 
przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy/Wykonawcę oraz Wójta lub upoważnioną przez 
niego osobę. 

 



14.3.2. Wysokość wynagrodzenia oferenta nie będzie podlegać indeksacji . 
14.3.3. W przypadku zaistnienia konieczności  wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym                

i specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy nie wolno  ich  wykonywać bez 
uzyskania  dodatkowego  zamówienia  na podstawie odrębnej zawartej na piśmie umowy . 

O konieczności wykonania prac dodatkowych  Wykonawca informuje  niezwłocznie   
inspektora nadzoru oraz Inwestora. Podstawą uzyskania zamówienia dodatkowego , będzie 
uznanie potrzeby wykonania i protokół podpisany przez Inwestora, Wykonawcę , Inspektora 
Nadzoru. 

Zamówienie takie Wykonawca może otrzymać w granicach określonych w Ustawie Prawo 
zamówień publicznych, tylko na podstawie pisemnej umowy dodatkowej określającej zakres,  
formę, sposób i termin wykonania prac  dodatkowych oraz termin i sposób ich rozliczenia. Do 
obliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe przyjmowane będą składniki cenotwórcze z 
oferty  podstawowej. 

 Za roboty wykonane, a nie objęte kosztorysem  ofertowym lub umową dodatkową 
Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

 
14.4 Termin realizacji. 
14.4.1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) zakończenie robot budowlanych: 30 września 2005 r. 
b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: październik 2005 r, 
 

14.5.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy działającego w Jego imieniu i na Jego rachunek, 
który  posiadać będzie wymagane przepisami uprawnienia, niezbędną wiedzę oraz zobowiązany 
będzie prowadzić dziennik budowy i umieścić w widocznym miejscu – tablicę informacyjną. 
 

14.6. Inspektor nadzoru zostanie powołany przez Inwestora, którego będzie reprezentował oraz 
działał            w Jego w imieniu i na Jego rachunek. 
 

14.7.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie ponadto do 
poniesienia ewentualnych kosztów z tytułu: 
- prowadzenia nadzoru z ramienia Zakładu Usług Komunalnych,  
- Zakładu  Energetycznego,    
- Telekomunikacji Polskiej S.A,  
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Inspektorat w Żywcu  i innych.  

14.8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest ponadto do: 
- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, 
- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 
- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 
- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy i przekazania go do użytku, 
- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci wg zasad obowiązujących na terenie 
Gminy. 



- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

 
14.9. Podwykonawstwo 
14.9.1. Zamawiający  dopuszcza   możliwość   zlecenia  wykonania   części  zamówienia 

podwykonawcom, przy czym zakres zleconych prac  nie może przekroczyć 50 % całości wartości 
zadania.  
 

14.9.2. W razie zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w ofercie: 

- zakres zleconych robót, 
- nazwę i  siedzibę podwykonawcy,; 
- oświadczenie podwykonawcy, że w przypadku wybrania  Wykonawcy, podejmie się 

podzleconych prac; 
- oświadczenie, że podwykonawca spełnia warunki określone w art.22, pkt. 1-4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

14.9.3. Wykonawca ponosić będzie wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za wykonane prace, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym 
zakresie jak za swoje działania. Inwestor nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawcami. 

 
14.9.4. Zamawiającemu w stosunku do wskazanych Podwykonawców przysługują uprawnienia 

określone w art. 647' Kodeksie Cywilnym. 
 
14.9.5. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie 

wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

 
14.10. Inne postanowienia 
14.10.1. Z chwilą przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki 

związane                  jego utrzymaniem,  ubezpieczeniem, strzeżeniem i zapewnieniem  
bezpieczeństwa. W czasie realizacji robót  Wykonawca jest zobowiązany  do utrzymywania 
terenu budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  oraz do  usuwania i 
składowania wszelkich urządzeń ,materiałów i odpadów w taki sposób aby zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom nieruchomości na których prowadzone będą 
prace. 

 
 14.10.2 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej  

za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 
 
14.10.3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Inwestorowi i jego służbom,  inspektorowi nadzoru 

oraz  pracownikom państwowego  nadzoru  budowlanego, służb i inspekcji do których należy 
wykonywanie  zadań określonych  przepisami prawa (budowlanego, pracy, ochrony środowiska i 
innych), w każdym czasie przeprowadzenie  kontroli placu  budowy, realizowanych robót,  
stosowanych w ich toku  materiałów oraz wszelkich  okoliczności  dotyczących bezpośredniej 
realizacji  przedmiotu umowy. 

 
 14.10.4. Przed zasypaniem kanały wraz ze studzienkami   winny być poddane odbiorowi oraz 

uzyskać pozytywną  próbę szczelności  i  muszą zostać zinwentaryzowane geodezyjnie . 
 

14.10.5. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od  
zainteresowanych stron, a w szczególności  mieszkańców -  właścicieli posesji, informacji o 
istnieniu i przebiegu urządzeń podziemnych niezinwentaryzowanych.    



Wykonawca zobowiązany jest wówczas do zachowania szczególnej ostrożności przy 
wykonywaniu prac oraz  należy je wykonywać przy udziale instytucji zarządzającymi tymi 
sieciami. 

 
14.10.6 Wszelkie szkody wyrządzone przy prowadzeniu prac w urządzeniach podziemnych   

niezinwentaryzowanych Wykonawca usunie na własny koszt i własnymi siłami. 
 
14.10.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz do informowania 

inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu lub zanikających.  Jeżeli Wykonawca nie  
poinformował o  tych faktach   inspektora  nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie  
odkryć roboty , a następnie  przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

 
14.10.8. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z autorami dokumentacji projektowej 
 
14.10.9. Wykonawca zobowiązany jest również do przywrócenia stanu poprzedniego wszystkich  

nieruchomości, przejazdów, przepustów i nawierzchni dróg, ogrodzeń, chodników i innych                
w przypadku ich uszkodzenia  podczas prowadzenia prac. 

 

14.11.   Postanowienia końcowe 
       Integralną częścią umowy  jest: 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
   - oferta wykonawcy. 
   - dokumentacja projektowa z obmiarem robót 

 
15. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 
 
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 
 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
kolejne 30 dni. Zgoda oferenta na przedłużenie okresu związani ofertą wiąże się jednocześnie z 
przedłużeniem okresu ważności wadium. 
 
16. OGŁOSZENIE  WYNIKÓW PRZETARGU 
 
16.1.Ogłoszenie o wyniku przetargu  zostanie  wywieszone  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego oraz na stronie internetowej Gminy Łekawica. 
 
16.2. Oferenci, którzy złożyli oferty  w postępowaniu,  zostaną poinformowani na piśmie o wynikach 

przetargu. 
 
16.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana  będzie poinformowany  o terminie zawarcia  umowy. 
 

17. ŚRODKI   ODWOŁAWCZE  
 
17.1. Wykonawcą, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo określone w dziele VI Ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19/2004, poz.177). 



17.2. Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, 
w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

17.3. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji wykonawca może wnieść nie później niż 3 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

17.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca. 

17.5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także 
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

17.6. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.  
17.7. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia jego wniesienia. 
17.8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. 
17.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania 
Zamawiającego. 

17.10. Wykonawcom przysługuje prawo do protestu zgodnie z art. 180-183 oraz odwołań zgodnie 
z art. 184-185 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 
18. POSTANOWIENIA KONCOWE. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 , poz. 177 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
FORMULARZ OFERTOWY   

NAZWA 
WYKONAWCY 

 

ADRES 
WYKONAWCY 

 

PRZEDMIOT 
OFERTY 

 

NETTO VAT BRUTTO CAŁKOWITY 
KOSZT 
WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

 

.................................... 

SŁOWNIE: .................. 

% ........................ 

........................................ 

SŁOWNIE: ..................... 

 

.............................. 

SŁOWNIE: .................. 

TERMIN 
WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

   



OKRES 
GWARANCJI 

   

WARUNKI 
PŁATNOŚCI 

   

ZAMIERZAM/NIE ZAMIERZAM* ZLECIĆ CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ* PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCY/PODWYKONAWCOM* 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres podwykonawcy) 

 

                                                                           ..................................................................................  
                                                                          (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                                      Łękawica, dnia: ..................................................... 

 

  Załącznik Nr 4  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 
techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3. oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 



 

                                                                            ..........................................................  

                                                                                         podpis wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My, niżej podpisani , niniejszym oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy w pełni specyfikację istotnych warunków 
zamówienia na „WYKONANIE SPINKI KANALIZACJI SANITARNEJ Ø 315 PCV W 
ŁĘKAWICY”. Niniejszym akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej 
warunki.;  

2. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami dokumentacji 
przetargowej, warunkami i przedłożonym harmonogramem czasowym, wykonanie 
następujących robót – wykonanie spinki kanalizacji sanitarnej Ø 315 w Łękawicy; 

3. Cena naszej oferty  wynosi: 



............................PLN netto (słownie: ................................................................................) 

..........................VAT(słownie: ............................................................................................) 

............................PLN brutto (słownie: ...............................................................................) 

4. Udzielimy rabatu w wysokości [%],  [Nie udziela się rabatu]; 

5. Oferta jest ważna przez okres 60 od daty ostatecznego terminu składania ofert, tj. do 
................................ 

6. W przypadku gdyby nasza oferta została wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie; 

7. Przedkładamy ofertę we własnym imieniu  do niniejszego przetargu; 

8. Termin 
wykonania................................................................................................................. 

9. Warunki 
płatności.................................................................................................................. 

 

Nazwisko i imię: [.................................................................................................................. ] 

Prawnie upoważniony do podpisania oferty w imieniu składających: 

[ ............................................................................................................................................] 

Miejsce i data: [ .................................................................................................................... ] 

Pieczątka firmy/przedsiębiorstwa: 

Ta oferta zawiera następujące załączniki: 

[Lista numerowanych załączników z tytułami] 
Załącznik nr  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 O  WARUNKACH GWARANCJI 

 
 
 
 



Niżej podpisani 
.................................................................................................................................. 

Nazwa firmy, adres 
 
oświadczamy, że udzielamy  ...................... miesięcznej gwarancji na zrealizowany 
przedmiot umowy , liczonej od  dnia odbioru końcowego całości robót. 
 
Inwestor powiadomi o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich 
ujawnienia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
                                                                                                                                                            /pieczątka i podpis/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


