
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

             w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna 

i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów „

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. 

98-400 Wieruszów, ul. Bareły 13

www.pkwieruszow.pl

E-mail: zrb1@op.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 132 zamówienie sektorowe.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna 

i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów 

2. Zakres robót obejmuje:

1). Kanał deszczowy o średnicy DN500 w ulicy Szpitalnej oraz Kordeckiego z rur PVC SN12

lite – długość 292,42 m

2). Studnie rewizyjne betonowe BS DN1200 z włazem DN600 typu ciężkiego – 8 kpl.

3). Wpusty uliczne DN500 z osadnikiem 0,5m -  7 kpl.

4)  Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni dróg.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie robót 

budowlanych:

1) wykonanie oznakowania terenu budowy oraz jego usunięcia po zakończeniu robót,

2) wykonanie badań, jak również  dokonanie odkrywek w przypadku nie



zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

3) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

4) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów,

6) wykonanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach

i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za

przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

przebiegającego po terenie budowy,

7) zapewnienie nadzoru technicznego związanego z wykonaniem robót branżowych,

8) realizacja uwag zawartych w wydanych uzgodnieniach projektu,

9) przywrócenie nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego 

uporządkowanie terenu prac po zakończeniu zadania,

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,

11) zapewnienie (wykonanie) wszelkich przeglądów montowanych urządzeń w okresie 

udzielonej gwarancji, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania oraz do zachowania 

gwarancji,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu

najpóźniej w dniu odbioru,

13) po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru, Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące 

dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje,

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy,

d) dziennik budowy,

e) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych przez Wykonawcę,

f) rozliczenie z materiałów rozbiórkowych,

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu strat materialnych powstałych w 

związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami w  tym także ruchem pojazdów mechanicznych w 

czasie realizacji robót objętych niniejszą umową.



Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

nieprzekraczających 20% zamówienia podstawowego.

20. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego 

zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym 

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

21. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na 

okres 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

22.Wykonawca na własny koszt opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia w terminie: do 22.04.2016

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO ORAZ 

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić w formularzu ofertowym.

2. Zamawiający wymaga następującego zapisu w umowie z podwykonawcą:

„Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy wynosi 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

roboty budowlanej*, usługi*, dostawy* (*niepotrzebne skreślić).

3. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.

4. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.



6. Wykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemnie sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo w przypadku, gdy nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w wyżej wymienionym terminie uważa się za akceptację 

umowy.

9. Wykonawca niniejszego zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł netto.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wymaganego wynagrodzenia

jest dłuższy niż 21 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:



1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub  podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.

17. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie .

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 robotę 

budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o wartości minimum 

200.000,00 zł brutto. 

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje 

kierownikiem robót z uprawnieniami do kierowania robotami branży sanitarnej.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca przedkłada wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami branży sanitarnej, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 



czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem 

wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca przedkłada wykaz robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone- według wzoru załącznik nr 4 do SIWZ

3. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez

Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia 

przekazywane są w formie pisemnej.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane za 

pomocą:

- faksu 62-78-41-630

- drogą elektroniczną – na adres zrb1@op.pl

w terminach od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed

upływem wyznaczonego terminu.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego 63 1020 4564 0000 5602 0116 

1892 PKO BP SA Wieruszów



2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 

96, poz. 620).

Sposób przekazania:

Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie 

przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument 

potwierdzający wniesie wadium należy dołączyć do oferty.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni.

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

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, pismem czytelnym.

2. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Dokumenty

sporządzone w językach obcych stanowiące część oferty muszą być przetłumaczone na język 

polski. Tłumaczenie to musi być poświadczone przez Wykonawcę.

3. Wykonawca nie może dokonywać zmian w treści formularzy zamieszczonych w SIWZ pod

rygorem nieważności oferty. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie 

dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza.

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia

i  wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy. Podpis osoby uprawnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i 

nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają



załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści 

niniejszej specyfikacji.

8. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ (formularz

ofertowy).

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób

podpisującej ofertę w sposób określony w pkt.5

10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wszystkie wypełnione strony oferty winny być 

kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do 

podpisania oferty.

11. Oferta Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie 

podpisana przez pełnomocnika.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / w zamkniętej kopercie na adres

zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A ul. Bareły 13, sekretariat 

do dnia 26.01.2016r. do godz. 10:00

2. Oznakowanie oferty:

      "Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna 

i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów " 

Na opakowaniu (kopercie) oprócz powyższego opisu należy umieścić

                     nazwę i adres wykonawcy.

              oraz zapis „Nie otwierać przed dniem 26.01.2016 r. godz. 10:00”

    1) Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.

    2)  Jeśli wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, wymagane jest by dokonano tego za

        potwierdzeniem odbiory. Za termin złożenia oferty uznaje się termin potwierdzenia  

       odbioru oferty przez Zamawiającego w jego siedzibie.

3. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, zostanie powiadomiony o wyniku przetargu. 



XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i winna obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, (urządzenie zaplecza, ubezpieczenia, organizację ruchu 

tymczasowego na czas budowy, zabezpieczenie robót itp., jak również wszelkie konieczne 

badania, próby i sprawdzenia ujęte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych) jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 

niniejszej SIWZ. Tak więc, kwota winna zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz 

różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania całości przedmiotu zamówienia. 

Załączony przedmiar robót stanowi tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, powinna uwzględniać 

zmiany cen paliw czy wynagrodzenia pracowników.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.

6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia 

uwarunkowań placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących 

przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich informacji koniecznych i przydatnych do

wyceny i wykonania robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 

błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 



specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

Jedynym kryterium, którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty jest cena. 

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Sposób oceny oferty – (Cn:Cb) x 100 gdzie:

Cn- cena oferty o najniższej cenie 

Cb- cena oferty badanej

100- waga kryterium  

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2 - projektem 

umowy.

2. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed 

przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie 

zamawiającemu umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. 

Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu 

określonego na wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty dotyczące 

osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia, aktualny wpis na

listę członków samorządu zawodowego w formie kopii poświadczonej) kosztorys ofertowy 

oraz wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonana umowy.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, jednocześnie zatrzymując wadium pierwszego Wykonawcy uchylającego 

się od zawarcia umowy

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 



wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:

1) pieniądzu - wpłata przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

63 1020 4564 0000 5602 0116 1892 PKO BP SA Wieruszów

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia.

5. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do wypłaty zabezpieczenia, zgodnie z 

warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4. Wykaz robót budowlanych

5. Projekt budowlany

6 . Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

7.  Przedmiar robót

Wieruszów, dnia 15.01.2016

Sporządziła: Zatwierdził:

Patrycja Morawska          Prezes Zarządu 

         Andrzej Kiedos 


