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ZATWIERDZAM 
06 sierpnia 2013 r. 

 

Marek Kośmider 

(-) 

Burmistrz Miasta Sierpc 
 

 
 
 
 

 
Zamawiający:  

GMINA MIASTO SIERPC  
ul. PIASTOWSKA 11A 
09-200 SIERPC 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o wartości wyraŜonej w euro równowartości kwoty 

powyŜej 14 000 i poniŜej 5 000 000 na: 
 

  
 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach śeromskiego, Benedyktyńskiej, 
Plac Chopina – II etap ulica Benedyktyńska i pierwszy odcinek Placu Chopina”. 

 
 
 

Kody CPV:   
 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
45233142-6   Roboty w zakresie naprawy dróg 
45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232150-8   Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
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I. Podstawy opracowania. 
1. Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w dalszej części zwana „Upzp”. 
2. Ustawa Kodeks Cywilny w dalszej części zwana „KC”. 
3. Ustawa Prawo Budowlane. 
4. Projekt budowlano wykonawczy. 

II.  Nazwy (firmy) oraz adres zamawiającego. 
Gmina Miasto Sierpc 
ul. Piastowska 11a 
09-200 Sierpc 
e-mail: info@sierpc.pl 
tel.: 024 275 86 86 
faks.: 024 275 86 33 
godziny otwarcia:  
  pon. 07:30 – 17:00 
  wt.- pt. 07:30 – 15:30 

III.  Tryb udzielenia zamówienia. 
Zamówienie, zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wyraŜonej w złotych 
równowartości kwoty powyŜej 14 000 i poniŜej 5 000 000 euro. 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w 

ulicach śeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina – II etap ulica Benedyktyńska 
i pierwszy odcinek Placu Chopina”. 

2. Nazwa roboty budowlanej wg decyzji udzielającej pozwolenia na budowę: „Budowa 
i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wg projektu budowlanego: na 
nieruchomościach połoŜonych w Sierpcu, działki nr ewid. 1271, 1225, 1311, 677, 1197, 
693, 663, 1183, 1212, 1179/8, 1019/1, 1193, 2809/1”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: 
Plac Chopina – od krat ściekowych nr Kr 5 i Kr 6 do krat nr Kr 38, Kr 39 i Kr 10, Kr 11 
oraz studni rewizyjnej D 4.1.; Benedyktyńska – od D 2.1 (bez D 2.1) do krat ściekowych 
nr Kr 36 i Kr 37 oraz przełoŜenie wodociągu i przyłączy wodociągowych. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane następujące prace: 
1) sieć kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych z Ŝywic poliestrowych wzmocnione 

włóknem szklanym o średnicy Ø1200mm, długość 64mb i średnicy Ø1000mm, 
długość 45,5mb; 

2) sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV: Ø500mm o długości 17,3mb, Ø400mm o 
długości 137,0mb, Ø315mm o długości 12,3mb i 42,0mb, Ø200mm o długości 
28,0mb i 29,5mb; 

3) studnie zintegrowane z tworzywa Ø1000mm, 2 szt.; 
4) studzienki ściekowe uliczne Dn 500 z wpustem ulicznym kl. 400, 15 szt.; 
5) studnie z kręgów betonowych o średnicy Ø1200mm, 6 szt. i Ø1400mm, 1 szt.; 
6) przebudowa przyłączy wodociągowych z rur PE Ø32-50, długość 10,5mb i 46,0mb; 
7) przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 o długości 20,5mb, Ø160 o 

długości 1,5mb; 
8) wymiana sieci wodociągowej z rur PE Ø110 o długości 138,0mb; 
9) wymiana hydrantów p.poŜ. Ø80, 2 szt.; 
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10) roboty drogowe (odtworzenie nawierzchni): 
a) Plac Chopina 

− wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10cm, pow. 1450,0m2, 
− wykonanie dolnej warstwy podbudowy o gr. 20cm, pow. 1450,0m2, 
− nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej: warstwa wiąŜąca 

o gr. 5cm, pow. 1450,0m2 i warstwa ścieralna o gr. 4cm, pow. 1450,0m2, 
− wymiana krawęŜnika o wym.15x30cm o długości 280mb, 
− chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm, pow. 28,5m2, 
− chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm, pow. 8,0m2, 

b) Benedyktyńska 
− wykonanie warstwy odsączającej o gr. 20cm na długości 175,0mb, 
− odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej – trylinki (80% materiału z odzysku 

i  20% materiału nowego), długość 175,0mb, 
− wymiana krawęŜnika o wym.15x30cm (80% materiału z odzysku 

i 20% materiału nowego), długość 175,0mb,  
− chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm (80% materiału z odzysku 

i 20% materiału nowego), długość 175,0mb. 
5. Wykonawca zapewni odbiorcom wzdłuŜ przebudowanych przewodów ciągłość dostawy 

wody i odbioru ścieków. 
6. Przebudowa i przełączenia istniejących przewodów sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej muszą być uzgadniane z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
„EMPEGEK” Sp. z o.o., tel. 24 275-4-8, faks 24 275-24-68, e-mail: 
empegek.sierpc@shnet.pl ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc, na co najmniej dwa 
dni robocze przed planowanym ich rozpoczęciem w szczególności w zakresie sposobu 
wykonania robót oraz planowanego terminu (dzień i godzina) ich rozpoczęcia. 

7. Nowobudowane odcinki sieci wodociągowej mogą być włączane do sieci miejskiej, 
po uprzednim ich badaniu na okoliczność spełnienia wymogów Rozp.Min.Zdrowia z dnia 
29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, Dz.U. nr 61, 
poz.417 z 2007 ze zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia tymczasowego projektu 
organizacji ruchu wg Wytycznych Zarządcy Drogi (Załącznik nr 12 do SIWZ). 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią, będące załącznikami do niniejszej 
SIWZ: 
1) Projekt budowlano wykonawczy (załącznik nr 8); 
2) Techniczne badania podłoŜa gruntowego („Geotechnika”, załącznik nr 9); 
3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STWiORB, załącznik nr 10); 

Przedmiar Robót (załącznik nr 11 do SIWZ wraz z wersją elektroniczną w formacie 
z rozszerzeniem *.ath), zamieszcza się jedynie w celu ułatwienia wyceny oferty przez 
Wykonawcę. 

10. W przypadku zaistnienia niewyjaśnionych przed terminem otwarcia ofert rozbieŜności 
pomiędzy poszczególnymi częściami opisu przedmiotu zamówienia ustala się następującą 
hierarchię ich waŜności: 
1) SIWZ – treść; 
2) Projekt budowlano-wykonawczy; 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

11. Okres udzielonej gwarancji wynosić będzie 3 (trzy) lata, licząc od dnia dokonania 
końcowego odbioru robót dla niniejszego zamówienia. 

12. Kody CPV jak na stronie tytułowej niniejszej SIWZ, to jest: 
45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej 
45.23.24.11-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
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45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

V. Opis części przedmiotu zamówienia, jeŜeli zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI.  Informacja o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających. 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 

VII.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII.  Informacja o umowie ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

IX.  Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

X. Dynamiczny system zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów. 

XI.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XII.  Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia określa się na 105 dni od dnia przekazania placu budowy. 

XIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków 
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1) w zakresie spełniania warunku 1.1) Ŝąda się wykonania zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót o charakterze 
podobnym do przedmiotu zamówienia, to jest sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej 
lub wodociągowej o wartości minimum 600.000,00 zł brutto kaŜda, 

2) w zakresie spełniania warunku 1.2) Ŝąda się  dysponowania osobą, która posiada 
odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn.zm.) do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest: posiadającą uprawnienia 
do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności sanitarnej i drogowej (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia 
budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)  

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy 
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa 
w art. 24 Upzp. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
warunki ust.1.2) wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki ust. ust. 1.1) oraz 3 
musi spełniać kaŜdy z nich. 

XIV.  Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie winni 
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Ŝąda się od 
Wykonawcy przedłoŜenia: 
1) oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Upzp 

wg Załącznik Nr 2, 
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru 
Załącznik nr 5 oraz z załączeniem dowodów potwierdzających ich naleŜyte wykonanie 
oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone - w zakresie spełnienia warunku wykonania co najmniej 
dwóch robót o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, 

3) oświadczenie Wykonawcy w postaci wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

2. W celu wykazania niewykluczeni Ŝąda się przedłoŜenia: 
1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Upzp; wg wzoru 

Załącznik Nr 4. 
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w związku z uczestniczeniem w grupie 

kapitałowej wg Załącznika nr 4a 
3. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 Upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
Upzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda 
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w punkcie 2. 
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XV.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami oraz informacja o sposobie 
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów; pytania do 
SIWZ i modyfikacje SIWZ. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują drogą elektroniczną: g.gorecki@um.sierpc.pl (sprawy formalne)  
a.rudowska@um.sierpc.pl (przedmiot zamówienia) lub za pomocą faksu (024 275-86-33) 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. UpowaŜnionym do kontaktowania się z Wykonawcami pracownikiem Zamawiającego jest 
przewodniczący Komisji Przetargowej pan Bogdan Ciemiecki. 

3. KaŜda ze stron korzystających z drogi elektronicznej lub faksowej moŜe zaŜądać 
niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wysłanej przez siebie korespondencji. 

4. Niniejsza SIWZ, wraz z załącznikami, zostaje równieŜ umieszczona na stronie 
zamawiającego http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 

5. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być skierowane do 
Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego zostanie niezwłocznie udzielona 
Wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną wysłane wszystkim pozostałym 
Wykonawcom, którzy wg wiedzy Zamawiającego posiadają specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, z podaniem treści pytania, bez ujawnienia jego źródła. Ponadto 
odpowiedź powyŜsza zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której 
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe zmodyfikować treść 
specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokonaną 
w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy 
wg wiedzy Zamawiającego posiadają SIWZ. Ponadto modyfikacja zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Zmiany w SIWZ wynikające zarówno z odpowiedzi na pytania Wykonawców jak i zmiany 
dokonane z inicjatywy Zamawiającego są wiąŜące dla Wykonawców. 

XVI.  Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Oferta musi zawierać: 

1) formularz oferty wg wzoru Załącznik nr 1 lub sformułowany samodzielnie przez 
Wykonawcę formularz zawierający wszystkie niezbędne informacje konieczne do 
oceny oferty, 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
3) dokumenty potwierdzające fakt niewykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

2. Dla celów potwierdzenia oświadczenia woli Wykonawcy (poprawna reprezentacja) zaleca 
się załączenie wydruku ze strony rejestru przedsiębiorstw www.firma.gov.pl bądź 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru bądź aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku niezałączania tego 
dokumentu Wykonawca będzie zobowiązany do jego dostarczenia przed podpisaniem 
umowy. KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 
ten dokument. 
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3. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów, a takŜe 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osobę nie wymienioną 
w dokumencie rejestracyjnym, do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem. 

4. Podpisanie oferty i poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone 
w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz 
z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 

5. Oferta powinna być podpisana przez upowaŜnionego/ych przedstawiciela/i we wszystkich 
miejscach, w których dokonano korekt lub skreśleń. 

6. Zaleca się, aby oferta była napisana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie 
lub komputerze. 

7. Zaleca się, aby oferta była: 
1) podpisana na wszystkich ponumerowanych stronach przez upowaŜnionego/ych 

przedstawiciela/i, 
2) złoŜona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym naleŜy 

umieścić: 
nazwę i adres Zamawiającego; 
nazwę i adres Wykonawcy; 
napis: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach śeromskiego, 
Benedyktyńskiej, Plac Chopina - II etap ulica Benedyktyńska i pierwszy 
odcinek Placu Chopina” 
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 9:15 W DNIU  20 sierpnia 2013 r.” 

3) połączona w sposób trwały (zszyta lub zbindowana) w sposób uniemoŜliwiający jej 
zdekompletowanie. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
9. Wymagane dokumenty winny być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upowaŜnione 
do reprezentowania Wykonawcy za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust.1, 
które powinny być przedstawione w oryginale. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. Wykonawca w celu właściwego przygotowania oferty powinien zapoznać się z całością 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której integralną część stanowią załączniki. 

13. Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego naleŜy przesłać w zewnętrznym 
opakowaniu na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc. 

14. Wykonawca bierze odpowiedzialność na siebie za konsekwencje powstałe w wyniku 
przygotowaniu oferty niezgodnie z niniejszą instrukcja, w szczególności potraktowanie 
oferty jak zwykłej przesyłki i omyłkowe otwarcie przez zamawiającego, w związku 
z niezaznaczeniem Ŝe zawiera ofertę, z którą nie moŜna zapoznać się przed upływem 
terminu otwarcia ofert (art.86 pzp), jak równieŜ nie dostarczenia jej w terminie i w miejscu 
określonym przez niniejszą SIWZ. 

15. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty, 
bądź ją wycofać pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma przed terminem składania ofert 
pisemne powiadomienie od Wykonawcy. Wprowadzenie zmian, zamiana lub wycofanie 
oferty musi odbyć się na tych samych zasadach, co składanie ofert. Opakowanie musi być 
odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA. 
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16. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 
mogą być udostępniane osobom trzecim, Wykonawca winien oznaczyć klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późń. zm.).” 

XVII.  Wymagania dotyczące wadium. 
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 PLN. 
   (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 
1. Wadium moŜe być wniesione w formie: 

- pieniądza – przelewem na konto zamawiającego  
Bank Pekao S.A. I/O Sierpc 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796; 
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

- gwarancji bankowych; 
- gwarancji ubezpieczeniowych; 
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dn. 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U.Nr 109, poz.1158, z późń.zm. 

W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu do oferty naleŜy załączyć 
dokument potwierdzający wpłacenie wadium. 
W przypadku wadium niepienięŜnego dokumenty potwierdzające wpłatę wadium 
winny być złoŜone przed upływem składania ofert w oryginale u Zamawiającego 
(Skarbnik Miejski - Katarzyna Joniak), a w ofercie naleŜy umieścić 
poświadczoną za zgodność kopię. W przypadku umieszczenia w ofercie oryginału 
dokumentu wadialnego, nie podlega on zwrotowi. 

2. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być waŜne przez okres związania 
ofertą (30 dni). 

3. Zwrot wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust.1, 1a i 2 Upzp. 
4. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez zamawiającego 
na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego 
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Upzp. 

XVIII.  Termin związania ofertą. 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 
3. Przed upływem terminu związania, zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do 

wykonawców z prośbą o przedłuŜenie terminu na czas nie dłuŜszy niŜ 60 dni. 

XIX.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Składanie ofert do 20 sierpnia 2013 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Zamawiającego 

(pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:15 w sali konferencyjnej (pokój 14) 
w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyŜej adresem. 

3. Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie odwołania. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. WyŜej wymienione informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, a ponadto zamieszcza się na stronie 
internetowej zamawiającego http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 

XX.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 1 grosza. 
2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami 
towarzyszącymi, świadczeniami i usługami w tym geodezyjnymi, oraz pozostałe prace 
i czynności niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu 
zamówienia i przekazania do uŜytkowania. 

3. Podaną w formularzu ofertowym cenę brutto przyjmuje się jako ryczałtową w rozumieniu 
Art. 632  §1 Kodeksu Cywilnego „przyjmujący zamówienie nie moŜe Ŝądać 
podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. 

4. Podstawą rozliczeń będą podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokoły 
Odbioru Robót. 

XXI.  Zasady poprawiania omyłek 
Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę w przypadku 
wymienionym w p.3), którego oferta została poprawiona, zgodnie z poniŜszymi zasadami: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, przy czym w przypadku róŜnic pomiędzy wartościami, 
Zamawiający zawsze do porównania ofert weźmie pod uwagę ceny jednostkowe, 

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

4) jeŜeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie przyjmuje 
się za prawidłową cenę oferty podaną słownie. 

XXII.  Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium: 
- cena (z VAT):                                  100 % 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką moŜe osiągnąć oferta 
wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 
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Kryterium cena:  
                                                cena najniŜszej złoŜonej oferty brutto 
      Ilość punktów    =   ------------------------------------------------   ·   100 punktów 
                  cena badanej oferty brutto 
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 
3. Spośród nieodrzuconych – spełniających wymagane warunki – Zamawiający wybierze 

ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. 

XXIII.  Informacja na temat walut obcych. 
Nie przewiduje rozliczania między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

XXIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia, podając informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy zaŜąda od 
Wykonawcy: 
1) szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny 

robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty 
kosztów pośrednich, ogólnych i zysku) wszystkich pozycji na podstawie, których 
została obliczona cena oferty w formie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych będą stanowić załącznik do Umowy w 
celu ustalenia ceny ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych lub 
uzupełniających oraz będą konieczne przy rozliczeniu przez Zamawiającego poŜyczki 
z WFOŚ, 

2) wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zgodnie z ust. XXVI, 
3) w przypadku niezałączenia dokumentu, o którym mowa w ust XVI p.2 SIWZ 

Wykonawca będzie zobowiązany do jego dostarczenia przed podpisaniem umowy, 
4) opcjonalnie, w zaleŜności od wyboru Wykonawcy, opracowany przez Wykonawcę 

harmonogram robót, o których mowa we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ , 
3. Od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał podpisania w swojej siedzibie 

umowy na realizację przedmiotu zamówienia o treści wg wzoru umowy - załącznik nr 7. 

XXV.  Zmiany umowy 
1. Uzasadnieniem zmian w umowie moŜe być: 

1) skrócenie terminu wykonywania umowy, obniŜenie kosztu wykonywania robót i tym 
samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) uzyskanie dłuŜszego terminu gwarancji, 
3) inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania robót przewidzianych 

w umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy. 
2. Katalog zasad zmian umowy 

1) zmiana Inspektora Nadzoru lub Koordynatora (ze strony Zamawiającego) lub 
Kierownika Budowy (ze strony Wykonawcy) - w ciągu miesiąca od dnia powzięcia 
wiadomości, zmiana inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione w 
umowie 

2) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin 
związany ze zmianą 



 

 11 

 

3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego 
zamówienia lub zmiana technologii nie gorszej niŜ zakładana, 

4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 

5) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności 
utrudniających terminową jego realizację: 

a) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, 
b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
c) epidemii lub działań rządowych, 
d) siły wyŜszej, 
e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub 

dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu 
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy 

3. Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnego przedłuŜenia czasu, pokrycia kosztu ani 
zysku, jeŜeli w zakresie w jakim jego uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek 
błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 

XXVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, z tytułu jej niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości przed podpisaniem umowy, 
w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796 prowadzony przez Bank Pekao 
S.A. I/O Sierpc z dopiskiem „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 
śeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina – II etap ulica Benedyktyńska i pierwszy 
odcinek Placu Chopina”. 

4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić pisemnie zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający 
przechowywać je będzie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz 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. 
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7. JeŜeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia w wyznaczonym terminie – umowa będzie 
niewaŜna. 

8. 70% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, pomniejszonej o potrącenia dokonane 
przez Zamawiającego zgodnie z umową, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

9. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, pomniejszone 
o potrącenia dokonane przez Zamawiającego, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy nie 
później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego. 

10. W terminie 7 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
naleŜycie wykonane, Wykonawca prześle Zamawiającemu pismo wskazujące numer 
rachunku bankowego, na który naleŜy zwrócić zabezpieczenie. 

XXVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Upzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 
179 i następnych Upzp. 

2. Odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wnosi się: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 Upzp, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób, 

2) wobec opisu sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu 5 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej, 

3) wobec czynności innych niŜ określone w lit. a) i b) wnosi się 2 terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Skarga do sądu - przysługuje Wykonawcy oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi 
do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g pzp. 

XXVIII.  Spis załączników do niniejszej SIWZ 
załącznik nr 1 - formularz oferty 
załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(wzór) 
załącznik nr 3 - oświadczenie: wykaz osób (wzór)  
załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) 
załącznik nr 4a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 

24.2, p.5), 26 ust. 2d (wzór) 
załącznik nr 5 - oświadczenie: wykaz robót (wzór) 
załącznik nr 6 i 6a - oświadczenie: wykaz podwykonawców i zobowiązanie do 

współpracy podwykonawców (wzór) 
załącznik nr 7 - wzór umowy 
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załącznik nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy 
załącznik nr 9 - Techniczne badania podłoŜa gruntowego 
załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
załącznik nr 11 - Przedmiar robót (wraz z wersją elektroniczną w formacie *.ath)  
załącznik nr 12 - Wytyczne zarządcy drogi  

 


