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I     CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW 

1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego. 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o. 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

NIP    537-000-13-88 

Regon   030107507 

KRS   0000088316 

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

kapitał zakładowy: 51 542 000,00 PLN  

tel.:   +48 83 342 60 71 do 73 

fax.:   +48 83 342 29 13 

e-mail:   sekretariat@bwikwodkan.pl 

http://www.bwikwodkan.pl/ 

 

2. Definicje. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ definiuje się:  

Dostawy  – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 

Kierownik Zamawiaj ącego – osoba lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z 
wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; 

Roboty budowlane  – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

Usługi  - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a 
Ustawy p.z.p.  

Ustawa  – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwana Ustawą 
p.z.p 

Wykonawca  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

Zamawiaj ący  – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana do stosowania Ustawy p.z.p.; 
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3. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami Ustawy p.z.p. o wartości szacunkowej poni żej 5 000 000 euro  zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 
z 2011 r. nr 282 poz. 1649). 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej. 

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od 
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu 
terminu składania ofert. 

4. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje trzy Zamówienia Częściowe – Pakiet nr 1, Pakiet nr 2, 
Pakiet nr 3 zgodnie z ich wykazem opisanym w pkt. 24. 

2.  Przedmiotem zamówienia jest  Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, w ramach trzech 
Zamówień Częściowych.  

  

1)  Materiały  
 
Rury PVC Ø 160x4,7mm z litą ścianką klasy S -  na odcinkach podłączeń kanalizacyjnych 
Rury PVC Ø 200x5,9mm z litą ścianką klasy S – na odcinkach realizowanych sieci 
 
Studnie z kręgów żelbetowych Ø 1000-1200mm z włazami żeliwnymi klasy 40T z 
wypełnieniem betonowym w pasie drogowym. 
Studnie z tworzyw sztucznych Ø 425mm ( na sieci kan.), Ø 315mm ( na podłączeniach) z 
włazami żeliwnymi na stożkach betonowych: 

- klasy 40T w pasach drogowych 
Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-
10729:1999; PN-EN 476:2000. Zwieńczenia studzienek wykonać zgodnie z PN-EN 
124:2000. 
 
Metoda bezwykopowa - przecisk lub przewiert rurami osłonowymi stalowymi lub z tworzyw  
Ø 200mm, 250mm, 300mm. 
 
Przepompownie ścieków wg. rozwiazań producentów. 
 
     2)  Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego: 
 
a) Odtworzenia nawierzchni pasów drogowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami Wydziału   
     Dróg i Komunikacji UM o które wystąpi Wykonawca. 
b) Odtworzenia nawierzchni ( kostka, beton itp.) i terenu na działkach prywatnych  
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3. Zakres każdego Zamówienia Częściowego  - PAKIETU nr 1, 2, 3 obejmuje  
w szczególności: 

 

1) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, pozwalających na zaprojektowanie, lokalizację i budowę podłączeń 
kanalizacyjnych wraz z uzgodnieniem branżowym 

2) opracowanie dokumentacji projektowej dla realizowanego w ramach danego 
Zamówienia Częściowego zakresu Robót w ramach budowy podłączeń 
kanalizacyjnych 

3)  budowa podłączeń kanalizacyjnych dla realizowanego w ramach danego 
Zamówienia Częściowego zakresu Robót  

4) odbiór i przekazanie wybudowanych podłączeń kanalizacyjnych 

4. Zamawiający będzie samodzielnie zarządzał procesem inwestycyjnym, a jego działania   
będą obejmowały, w szczególności: 

1) organizację,  

2) koordynację, 

3) nadzór, 

4) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i 
finansowego, 

5) rozliczenia finansowe  

6) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego Zamówienia Częściowego – 
PAKIET nr 1, PAKIET nr 2, PAKIET nr 3 został przedstawiony w Części III niniejszej 
SIWZ w formie Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

6. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z 
dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kody CPV: 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7  Roboty budowlane 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45255600-5  Roboty w zakresie montażu  rur w kanalizacji 
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

 

1. Termin wykonania każdego Zamówienia Częściowego- PAKIET nr 1, PAKIET nr 2, 
PAKIET nr 3  liczony od daty podpisania Umowy do 30.11.2013r.  

2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy każdego Zamówienia Częściowego Datę 
Rozpoczęcia.  Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych 
zgodnie z harmonogramem Wykonawcy, sporządzanym i przedkładanym na zasadach 
opisanych w Części II niniejszej SIWZ. 

5. Termin wykonania zamówienia. 
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3. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem 
zamówienia trzy lata od daty odbioru końcowego. 

4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu niniejszego zamówienia do upływu trzech lat od daty odbioru końcowego 
robót. 

 

6. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu (Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie 
przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień 
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p., i 
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 
24 ust. 1 Ustawy p.z.p.): 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich)  

2) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w 
przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub wi ęcej Wykonawców, oceniane b ędą ich ł ączna wiedza i 
doświadczenie):  

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane 
polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji ściekowej o 
łącznej długości minimum 2 km 

           Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające ( referencje), że roboty zostały    
           wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i zostały   
           wykonane należycie. 

 
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia w zakresie robót wykonawczych podłączeń 
realizowanych w wykopie otwartym oraz metoda bezwykopową ( przecisk, przewiert) 
- wg oświadczenia Wykonawcy. (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub w ięcej Wykonawców, 
oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał techniczny i kadrowy wg o świadcze ń ) 

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 
wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców, oceniana b ędzie 
ich ł ączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) :  

1) dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 1, PAKIET nr 2, PAKIET nr 3   
a) - osiągnąć średni przychód w wysokości, co najmniej  
       300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysi ęcy złotych ) w każdym z ostatnich   
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       trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –   
       za ten okres; 

a) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie       
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 
co  najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysi ęcy złotych ). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia” .  

 

7. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 6  oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy p.z.p. stosownie 
do treści 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. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) (dalej jako: 
„Rozporządzenie”) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedłożenia 
następujących dokumentów:  

1)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w trybie art. 
22. ust 1. Ustawy p.z.p., sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  
do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie, musi 
być złożone przedmiotowe o świadczenia podpisane przez Pełnomocnika 
Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia lub zło żone 
oświadczenie podpisane przez wszystkich uczestników u biegaj ących si ę 
wspólnie o udzielenie zamówienia),  

2)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu 
w trybie art. 24. ust 1. Ustawy p.z.p., sporządzonego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3  do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub w ięcej Wykonawców 
w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe o świadczenia dla ka żdego z nich) , 

3)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 Ustawy p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy p.z.p., (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub w ięcej Wykonawców 
w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) ; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego      
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) ; 

5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) ; 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub w ięcej Wykonawców 
w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) ; 

 

 

UWAGA: 

Zgodnie z brzmieniem §2 ust. 2 Rozporządzenia, jeżeli, w przypadku wykonawcy 
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy p.z.p., 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
ust. 1 pkt 9 Ustawy p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) ; 

8) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego 
ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lu b wi ęcej 
Wykonawców oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał techniczny i kadrowy ) , 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  (załącznik 4a  – jeżeli 
dotyczy). 
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9) oświadczenia o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego oraz 
dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w zakresie 
robót wykonawczych podłączeń realizowanych w wykopie otwartym oraz metodą 
bezwykopową ( przecisk, przewiert ) (w przypadku wspólnego ubiegania si ę 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub  więcej Wykonawców, 
oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał techniczny i kadrowy ,  

10) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności — za okres nie dłuższy niż 
ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za 
ten okres (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców , oceniana b ędzie ich ł ączna 
sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokume nty ma obowi ązek zło żyć 
ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkic h wykazywa ć będą 
spełnianie tego warunku ), 

11) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lu b wi ęcej 
Wykonawców , oceniana b ędzie ich ł ączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, 
w tym celu dokumenty ma obowi ązek zło żyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w 
imieniu wszystkich wykazywa ć będą spełnianie tego warunku) , 

12)  opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia (w 
przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub wi ęcej Wykonawców, oceniana b ędzie ich ł ączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma ob owi ązek zło żyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazy wać będą spełnianie 
tego warunku) . 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy p.z.p., jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie 
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 
wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b Ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych powyżej w pkt 7.1.2) – 7.1.7)  niniejszej IDW 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o 
której mowa powyżej w pkt, 7.1.11) dotyczącej tych podmiotów 

4. Stosownie do treści § 4.1 Rozporządzenia: 
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1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.3), 
7.1.4), 7.1.5), 7.1.7), 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 ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 
7.1.6), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy p.z.p.; 

3) dokumenty, o których mowa w 7.4.1.a), 7.4.1.c) oraz 7.4.2) powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) dokument, o którym mowa w 7.4.1.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3    
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.4.1) oraz 
7.4.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Wymogi dotyczące ważności dokumentów, określone w 7.4.3) i 7.4.4) stosuje się 
odpowiednio; 

6) Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.  

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w 7.2. i 7.3, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę´ lub te podmioty. 

 

8. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem i/lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Pani Beata Jasińska, tel. nr +48 83 342 60 71, wew. 21 

fax. nr +48 83 342 29 13, e-mail: b.jasinska@bwikwodkan.pl 
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10. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  

  

a. dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 1 -  Zaprojektowanie  i budowa 
podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń 
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mias ta, jako pomoc 
bialskim rodzinom”  – obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny 
wg wykazu nr 1. 

      20 000,00 PLN (dwadzie ścia tysi ęcy złotych) 

b. dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 2 -  Zaprojektowanie  i budowa 
podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń 
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mias ta, jako pomoc 
bialskim rodzinom”  – obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny 
wg wykazu nr 2. 

     20 000,00 PLN (dwadzie ścia tysi ęcy złotych) 

c. dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 3     -  Zaprojektowanie  i budowa 
podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń 
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mias ta, jako pomoc 
bialskim rodzinom”  – obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny 
wg wykazu nr 3. 

     20 000,00 PLN (dwadzie ścia tysi ęcy złotych) 

 

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (Dz. U. z 2000r  Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).. 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub 
poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 



Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, 
 jako pomoc bialskim rodzinom. 

 

 strona I/14 

e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 

f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw 
oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie lub 
Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

I. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

II. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

III. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy”; 

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

06 2030 0045 1110 0000 0008 8170 

w banku: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

Oddział Operacyjny w Białej  Podlaskiej  

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za 
zgodno ść z oryginałem”  - przez osoby odpowiednio upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy 
złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty. 

3. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

4) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą. 

4. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy 
p.z.p. 

5. Utrata wadium. 
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na 
wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 

11. Termin zwi ązania ofert ą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
3 przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego Zamówienia 
Częściowego. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, a 
treść oferty musi odpowiadać ściśle treści niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie  
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), to 
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego 
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upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  
 

5) Wzory dokumentów dołączonych  powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej, z 
niniejszą IDW, treścią. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej 
oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy p.z.p. 

8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny (Dz. U nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297, §1: „kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą 
być numerowane i parafowane. Zamawiający prosi o niezałączanie do Oferty stron 
z informacjami, które nie mają wpływu na jej ocenę jak np.: prospekty, foldery itp. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Dla dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
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zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 IDW, podpisane, dla każdego z Partnerów 
osobno, dokumenty wymienione w punktach 7.1.3), 7.1.4), 7.1.5), 7.1.6), 7.1.7) przez 
osobę, odpowiednio upoważnioną przez każdego Partnera. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,. 

3. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy 
p.z.p. 

 

13. Miejsce, termin i sposób zło żenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w sekretariacie Spółki Bialskie 
Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała 
Podlaska w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  05.06.2012r. do godz.  9:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

POLSKA 

Zamówienie cz ęściowe PAKIET nr …….. - „Budowa podł ączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pom oc bialskim 
rodzinom.”    

 

Nie otwierać przed dniem  05.06.2012r.  roku godzina 9:00 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

14. Zmiany lub wycofanie zło żonej oferty. 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr ..... ”. 
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3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

15. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

POLSKA 

W dniu          05.06.2012r. o godz.  9:00 

 

16. Tryb otwarcia ofert  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie  każdego Zamówienia Częściowego . 

2. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert następującej bezpośrednio po upływie terminu 
składania ofert, nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy 
"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 
obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny; 

4) informacje dotyczące terminu wykonania Zamówienia; 

5) informacje dotyczące okresu gwarancji; 

6) warunki płatności zawarte w ofercie 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt.1. oraz 4.2). do 
4.6). niniejszej IDW.  

 

17. Zwrot oferty bez otwierania. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
składania ofert oraz zwraca ofertę bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia 
odwołania 
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18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 

3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto 
musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej 
SIWZ, PFU, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku 
o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

5. Cenę należy obliczyć w sposób, zgodny rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 
listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337) oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1760.), który stanowi, że 
faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać m.in.: nazwę towaru lub 
usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, cenę 
jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), wartość 
towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość 
sprzedaży netto), stawki podatku, sumę wartości sprzedaży netto towarów lub 
wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od 
podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości 
sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych 
stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą 
podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych 
stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę 
należności ogółem wraz z należnym podatkiem. 

 

6. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1/1, 
1/2, 1/3  do niniejszego IDW. 

7. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
części II niniejszej SIWZ, tj.: wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

19. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania dla poszczególnych Zamówień Częściowych;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
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2. Oferty dla poszczególnych Zamówień Częściowych zostaną ocenione przez 
Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena”. 

Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – 100%. 

Porównywaną ceną będzie cena brutto.  

3. Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C). 

W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 
"Najniższa Cena". 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 
najniższą cenę za realizację zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy 
Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie 

 

 

20. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku post ępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 
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4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy p.z.p., po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 20.3.1). na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie Wskazane 
miejsce i termin podpisania umowy. 

21. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia.  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94. ust. 
1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy p.z.p., albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy p.z.p. 
nie stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej; oraz 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

4. Umowa jest zawarta na czas oznaczony wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

5. Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy p.z.p. przewiduje możliwość zmiany umowy w 
następujących przypadkach: 

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę, a w 
szczególności 

a. zmiany terminu wykonania zamówienia 

b. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

c. zmiany będące następstwem działania organów administracji- przekroczenie  
zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji  decyzji, 
zezwoleń itp. 

d. zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia  

e. zmiany w harmonogramie Robót 

f. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 K.c 

2) z powodu zmiany prawa, 

3) z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, 

4) z powodu wystąpienia okoliczności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub grożby 
powstania szkody środowiskowej o znacznych rozmiarach i zasięgu 
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5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 

6) z powodu zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) 

6. Umowa podlega unieważnieniu: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy p.z.p., 

2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

7. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane zostały w części II niniejszej 
SIWZ. 

22. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie dla danego Zamówienia Częściowego. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie 
później niż w dniu podpisania umowy. 

3) Zasady wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zapisane zostały w 
§ 9 - Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego niniejszej SIWZ. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

06 2030 0045 1110 0000 0008 8170 

w banku: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

Oddział Operacyjny w Białej  Podlaskiej  
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4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie  
 wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, 

f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy p.z.p. 

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 Ustawy p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty 
odbioru końcowego całości zamówienia  częściowego. 

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana  nie później niż w 15 dniu po upływie 
     okresu rękojmi za wady.  
 

 

23. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna, Zamówienia częściowe 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
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4. Oferta dla danego Zamówienia Częściowego musi być złożona dla pełnego zakresu 
Robót wchodzącego w skład danego Zamówienia Częściowego określonego w 
załączniku danego pakietu. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdego Zamówienia Częściowego 

6. Przedmiot zamówienia składa się z następujących Zamówień Częściowych: 

   

1) Zamówienie Częściowe – PAKIET nr 1 –  Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pom oc bialskim rodzinom”, 
obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr  1. 

a. Ilość podłączeń kanalizacyjnych – 162 szt. 

b. Długość podłączeń kanalizacyjnych – 5178m 

 

2) Zamówienie Częściowe  PAKIET nr 2 –  Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pom oc bialskim rodzinom”, 
obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr  2. 

a. Ilość podłączeń kanalizacyjnych – 162 szt. 

b. Długość podłączeń kanalizacyjnych – 4227m 

 

 

3) Zamówienie Częściowe PAKIET nr 3 –  Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pom oc bialskim rodzinom”, 
obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr  3. 

a. Ilość podłączeń kanalizacyjnych – 171 szt. 

b. Długość podłączeń kanalizacyjnych – 3707,10m 

7.  Maksymalna liczba Zamówień Częściowych, na które oferty może złożyć jeden 
Wykonawca wynosi trzy. 

24. Zamówienia uzupełniaj ące 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 u.p.z.p.  

 

25. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

26. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych 
Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w 
postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 6 IDW oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 IDW, 
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przy czym, dla każdego z Partnerów osobno dokumenty wymienione w punktach 7.1.3), 
7.1.4), 7.1.5), 7.1.6), 7.1.7). 

3. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja 
ekonomiczna i finansowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma 
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać 
będą spełnianie tego warunku. 

4. W przypadku wykonawców (Partnerów) wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z 
Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Dokument 
pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie.  

6. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

8. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego 
zamówienia, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (Partnerów), 
która będzie zawierała w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące: 

1). określenia celu i przedmiotu umowy 

2). oznaczenia czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

3). ustanowienia lidera (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania 
dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z 
osobna 

4). określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem 
Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu 

5). określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Partnera  

9. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 

 

27. Waluta, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane z realizacj ą niniejszego 
zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy  

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN 

 

28. Wyjaśnianie i zmiany w tre ści SIWZ 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia , zgodnie z art. 38 ust.1, pkt 3. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
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SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 28.1.1). lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3). Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 28.1.1). 

4). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.  

2) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie internetowej. 

 

29. Zebranie Wykonawców.  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  

2. Informację o terminie zebrania Wykonawców Zamawiający zamieści na własnej stronie 
internetowej. 

 

30. Oferta z ra żąco nisk ą ceną. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy p.z.p., Zamawiający zawiadamia Prezesa 
Urzędu  odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z 
powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu 
przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
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31. Uzupełnienie oferty.  

1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie: 

1) warunków udziału w postępowaniu,  

2) przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub, 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i/lub dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia Oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub  konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

2. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane roboty  budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiajacego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

 

32. Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 
 
 

2) Zamawiający poprawi  w ofercie: 

a.  oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do 
treści art. 87 Ustawy p.z.p.. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu 
oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

dokonanych poprawek w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 
którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane 
przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Brak 
informacji Wykonawcy w ww. terminie będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na 
dokonanie przez Zamawiającego poprawienia omyłki rachunkowej 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 
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1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt 3 niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

33. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy p.z.p. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

34. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy p.z.p. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który wezwany przez Zamawiającego nie złożył wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

35. Uniewa żnienie post ępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy p.z.p., zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 



Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, 
 jako pomoc bialskim rodzinom. 

 

 strona I/29 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty 

 

36. Środki ochrony prawnej 

 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy p.z.p. przysługują Wykonawcy a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy p.z.p. 

Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej oraz sposobu ich wnoszenia zostały 
uregulowane w Dziale VI Ustawy p.z.p. 

 

37. Podwykonawstwo. 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu 
przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty. 

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia 
z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania 
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów 
wykonania tego zamówienia. Wykonawca nie może jednak podpisać umowy  
o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiającego. 

 

38. Wykaz zał ączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są: 

1. Załącznik nr 1/1 Wzór Formularza Oferty dla Zamówienia Częściowego  PAKIET nr 1– 

Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa 
podł ączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mia sta, jako pomoc 
bialskim rodzinom.”  

 

2. Załącznik nr 1/2 Wzór Formularza Oferty dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 2 – 

Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa 
podł ączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mia sta, jako pomoc 
bialskim rodzinom.”  

 

3. Załącznik nr 1/3 Wzór Formularza Oferty dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 3 –  

Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa 
podł ączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mia sta, jako pomoc 
bialskim rodzinom.” 
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4. Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

5. Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania 

6. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,  

7. Załącznik nr 4a Wzór zobowiązania innych podmiotów w zakresie wiedzy i 
doświadczenia dla wykonanych robót budowlanych,  

8. Załącznik nr 5/1  Wzór wykazu cen dla Zamówienia Częściowego  PAKIET nr 1  

9. Załącznik nr 5/2  Wzór wykazu cen dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 2  

10. Załącznik nr 5/3  Wzór wykazu cen dla Zamówienia Częściowego PAKIET nr 3  
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Załącznik nr 1/1 Wzór Formularza Oferty dla  Zamówienia  Częściowego PAKIET nr 1–  

Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa 
podł ączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mia sta, jako pomoc 
bialskim rodzinom”, obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr  1.  

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na: Zamówienie Częściowe PAKIET nr 1– 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy – TI - 3/2012 

 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko   

Adres   

Nr telefonu   

Nr faksu   

Adres e-mail   

 

4. Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

1. zapoznałem się z treścią SIWZ i PFU dla niniejszego Zamówienia Częściowego, 

2. gwarantuję wykonanie przedmiotu Zamówienia Częściowego zgodnie z treścią: SIWZ i  
    PFU, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3. zobowiązuję się wykonać przedmiot Zamówienia Częściowego zgodnie z treścią: 
     SIWZ i PFU, wyjaśnień do SIWZ oraz wypełnionym wykazem nr 1 (w załączeniu)  
     -  za cenę: 
 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, 
 jako pomoc bialskim rodzinom. 

 

 strona I/32 

1. cena netto: 

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

2. podatek VAT  

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

3. całkowitą cenę Oferty (cena brutto) 

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

4. podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
Zamówienia Częściowego, niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

 
5. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

6. termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,  

7. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) 
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 22 IDW, 

8. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] /[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia]2,  

9. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

10. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 
innym uczestnikom postępowania]2 

 

Strony w ofercie  

(wyra żone cyfr ą)  

l.p.  Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji  

od  do  

1    

2    

3    

 

11. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania  żadnej części niniejszego zamówienia 
/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]2:  

 

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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l.p.  Nazwa części zamówienia  

1  

2  

 

12. Oferta została złożona na [.................]3 ponumerowanych stronach. 

 

5. PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

 

                                                 
3 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 1/2 Wzór Formularza Oferty dla  Zamówienia  Częściowego PAKIET nr 2–  

Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa 
podł ączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mia sta, jako pomoc 
bialskim rodzinom”, obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr  2.  

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na: Zamówienie Częściowe PAKIET nr 2– 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy – TI - 3/2012 

 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko   

Adres   

Nr telefonu   

Nr faksu   

Adres e-mail   

 

4. Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

1. zapoznałem się z treścią SIWZ i PFU dla niniejszego Zamówienia Częściowego, 

2. gwarantuję wykonanie przedmiotu Zamówienia Częściowego zgodnie z treścią: SIWZ i 
PFU, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3. zobowiązuję się wykonać przedmiot Zamówienia Częściowego zgodnie z treścią: 
     SIWZ i PFU, wyjaśnień do SIWZ oraz wypełnionym wykazem nr 2 (w załączeniu)  
     -  za cenę: 
 

1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
 



Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, 
 jako pomoc bialskim rodzinom. 

 

 strona I/35 

1.cena netto: 

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

2.podatek VAT  

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

3.całkowitą cenę Oferty (cena brutto) 

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

4. podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
Zamówienia Częściowego, niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

5. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

6. termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,  

7. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy)   
    się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz   
    zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 22 IDW, 

8.składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] /[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia]2,  

9.nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

10.na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych 
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]2 

 

Strony w ofercie  

(wyra żone cyfr ą)  

l.p.  Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji  

od  do  

1    

2    

3    

 

11.[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania  żadnej części niniejszego zamówienia 
/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  

 

 

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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l.p.  Nazwa części zamówienia  

1  

2  

 

12.Oferta została złożona na [.................]3 ponumerowanych stronach. 

 

5. PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 1/3 Wzór Formularza Oferty dla  Zamówienia  Częściowego PAKIET nr 3–  

Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa 
podł ączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mia sta, jako pomoc 
bialskim rodzinom”, obejmuj ący zakres lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr  3.  

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na: Zamówienie Częściowe PAKIET nr 3– 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy – TI - 3/2012 

 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko   

Adres   

Nr telefonu   

Nr faksu   

Adres e-mail   

 

4. Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

1. zapoznałem się z treścią SIWZ i PFU dla niniejszego Zamówienia Częściowego, 

2. gwarantuję wykonanie przedmiotu Zamówienia Częściowego zgodnie z treścią: SIWZ i   
    PFU, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3. zobowiązuję się wykonać przedmiot Zamówienia Częściowego zgodnie z treścią: 
     SIWZ i PFU, wyjaśnień do SIWZ oraz wypełnionym wykazem nr 3 (w załączeniu)  
     -  za cenę: 
 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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                   1.cena netto: 

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

                  2.podatek VAT  

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

3.całkowitą cenę Oferty (cena brutto) 

………………………………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

4. podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
Zamówienia Częściowego, niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

 
5. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

6. termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,  

7.w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) 
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 22 IDW, 

8.składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] /[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia]2,  

9. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

10. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych 
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]2 

 

Strony w ofercie  

(wyra żone cyfr ą)  

l.p.  Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji  

od  do  

1    

2    

3    

 

11. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania  żadnej części niniejszego zamówienia 
/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2  

 

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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l.p.  Nazwa części zamówienia  

1  

2  

 

12. Oferta została złożona na [.................]3 ponumerowanych stronach. 

 

5. PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

 

                                                 
3 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 2 Wzór O świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
post ępowaniu 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 1 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 1. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 2 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 2. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 3 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 3. 2 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  

Znak Sprawy – TI – 3/2012 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Stosownie do treści art. 26, art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.): 

 

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego mia sta, 
jako pomoc bialskim rodzinom”,  

2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

3. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie  

4. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia; 

5. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia; 

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 3 - Wzór O świadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z 
post ępowania 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 1 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 1. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 2 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 2. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 3 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 3. 2 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  

Znak Sprawy – TI – 3/2012 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

 
 
 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 26, art. 44 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) brak 
jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 Ustawy p.z.p. 

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlany ch  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKAZIE WYKONANYCH  ROBÓT BU DOWLANYCH 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 1 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 1. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 2 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 2. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 3 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 3. 2 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy – TI – 3/2012 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

 
 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące roboty 
budowlane: 
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1.        

2.        

3.        

 

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

 

W załączeniu przedkładam referencje na  wykonane roboty.

                                                 
4 Przedmiot i opis wykonanych robót budowlanych/dostaw/usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić 
Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w siwz 
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Załącznik nr 4a - Wzór zobowi ązania innych podmiotów w zakresie wiedzy i 
doświadczenia dla wykonanych robót budowlanych 

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 1 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 1. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 2 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 2. 2 

 

Na:  Zamówienie Cz ęściowe – PAKIET nr 3 – Zaprojektowanie  i budowa pod łączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, obejmuj ący zakres 
lokalizacyjny i merytoryczny wg wykazu nr 3. 2 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy –TI – 3/2012 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

 

Zobowi ązanie do polegania na wiedzy i do świadczeniu innych podmiotów  

1. Ja5………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………… 
zobowiązuję się oddania do dyspozycji Wykonawcy Zamówienia Częściowego 
niniejszego postępowania przetargowego, tj.: 

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

zasobów niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, w zakresie posiadanej 
wiedzy i doświadczenia, na cały okres wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia. 

                                                 
5 Nazwa Wykonawcy, adres, dane kontaktowe, jego forma prawna (dane rejestrowe: KRS, wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej, inne), NIP, REGON, inne (jeżeli dotyczy) 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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2. Oświadczam, na dowód posiadanej wiedzy i doświadczenia, iż wykonałem następujące 
roboty budowlane/dostawy/usługi2:: 
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1.        

2.        

3.        

 

3. 6Zobowiązuję się do wykonania w ramach niniejszego zamówienia następujących cześci 
przedmiotu zamówienia: 

a. ……………………………………… 

b. ……………………………………… 

c. …………………………………….... 

 

.................................. dnia........................... r.  

 

………………………………………….. 

podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
4 Przedmiot i opis wykonanych robót budowlanych/dostaw/usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić 
Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w siwz 
6 Wypełnić jeżeli dotyczy 



Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, 
 jako pomoc bialskim rodzinom. 

 

 strona I/48 

 

Załącznik nr  5/1 - Wzór wykazu cen. 

 

WYKAZ CEN 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Zamówienie Częściowe PAKIET nr 1 Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy – TI – 3/2012 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

 

Elementy 
przedmiotu 
zamówienia  

Zakres robót  

Kwota 
w PLN 
bez 
VAT 

Kwota 
w PLN 
wraz z 
VAT 

1. 
Opracowanie projektów budowlanych -  wykonawczych 
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii  i 
uzgodnień  

 
 

 

2. 

Realizacja robót budowlanych podłączeń 
kanalizacyjnych ( w tym planowanych do budowy 
odcinków sieci)  wraz z robotami rozbiórkowymi 
i odtworzeniowymi oraz  powykonawczą dokumentacją 
odbiorową 

  

                                                                                        

RAZEM CENA:  
  

 
                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Wykonawca oświadcza, że ceną Oferty objął pełen zakres usług i robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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 Załącznik nr  5/2 - Wzór wykazu cen. 

 

WYKAZ CEN 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Zamówienie Częściowe PAKIET nr 2 Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy – TI – 3/2012 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

 

Elementy 
przedmiotu 
zamówienia  

Zakres robót  

Kwota 
w PLN 
bez 
VAT 

Kwota 
w PLN 
wraz z 
VAT 

1. 
Opracowanie projektów budowlanych -  wykonawczych 
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii  i 
uzgodnień  

 
 

 

2. 

Realizacja robót budowlanych podłączeń 
kanalizacyjnych ( w tym planowanych do budowy 
odcinków sieci)  wraz z robotami rozbiórkowymi 
i odtworzeniowymi oraz  powykonawczą dokumentacją 
odbiorową 

  

                                                                                        

RAZEM CENA:  
  

 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Wykonawca oświadcza, że ceną Oferty objął pełen zakres usług i robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr  5/3 - Wzór wykazu cen. 

 

WYKAZ CEN 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Zamówienie Częściowe PAKIET nr 3 Zaprojektowanie  i budowa podł ączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu „Budowa podł ączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim  rodzinom”, 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego 

Znak Sprawy – TI – 3/2012 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Bialskie Wodoci ągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o . 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1: 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   

   

 

 

Elementy 
przedmiotu 
zamówienia  

Zakres robót  

Kwota 
w PLN 
bez 
VAT 

Kwota 
w PLN 
wraz z 
VAT 

1. 
Opracowanie projektów budowlanych -  wykonawczych 
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii  i 
uzgodnień  

 
 

 

2. 

Realizacja robót budowlanych podłączeń 
kanalizacyjnych ( w tym planowanych do budowy 
odcinków sieci)  wraz z robotami rozbiórkowymi 
i odtworzeniowymi oraz  powykonawczą dokumentacją 
odbiorową 

  

                                                                                        

RAZEM CENA:  
  

 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Wykonawca oświadcza, że ceną Oferty objął pełen zakres usług i robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 


