
Serock dnia 17.10.2011 r. 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. NAZWA ZAMÓWIENIA  
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w 
Serocku  
 
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku 
ul. Nasielska 21 
05-140 Serock 
tel/fax. 227827358 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony na podstawie art.10 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Kod CPV - 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
1)  budowa kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych terenu osiedla Nowy 
Świat w Serocku: 
a) budowę kanału deszczowego z rur PVC Dz. 0,315 m L=120 m 
b) budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC Dz. 0,20 m Lłączne=11 m od dwóch 
wpustów ulicznych i od odwodnienia liniowego, 
c) budowę dwóch odcinków odwodnienia liniowego typu Stora Drain 150 Lłączne=7,20 m 
d) budowę przewodu podwieszonego pod stropem pomieszczenia podziemnego pod 
parkingiem (dawny magazyn węgla) Dz. 160mm L=14 m i wpustu typu mostowego 
e) budowę separatora – osadnika przed włączeniem do kanalizacji deszczowej w  
ul. Pułtuskiej. 
 
2) przebudowa przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych Dz. 0,20 m L=41 m od budynku 
przy ul. Nasielskiej 1 i Pułtuskiej 27A w Serocku 
Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w dokumentacji projektowej i 
przedmiarach robót, która stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbior u zadania, do obowi ązków 
wykonawcy nale żeć będzie: 
a) przedstawienie atestów i aprobat technicznych dopuszczenia do stosowania w 
robotach budowlanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także 
dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej, 



b) postępowanie zgodnie ze sztuka budowlaną, przestrzegając przepisów BHP, p.poż. i 
sanitarnych, 
c) zapewnienie podczas wykonywania przedmiotu umowy należytego porządku w 
miejscu objętym pracami budowlanymi, 
d) poniesienie kosztów energii, wody itp. pobieranych ze źródeł umiejscowionych na 
placu budowy lub jego sąsiedztwie, 
e) zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed wejściem osób 
niepowołanych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prac celem ochrony osób 
trzecich przed stratami w ich mieniu, zdrowiu i życiu, 
f) poniesienie kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, 
g) przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia przedmiotu umowy przed ostatecznym 
terminem odbioru. 
 
Wykonawca zobowi ązany b ędzie wykona ć na swój koszt: 
1) plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na podstawie Prawa 
budowlanego, 
2) wykona ć projekt organizacji ruchu na czas robót, 
3) uzyska ć decyzje na zaj ęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, 
4) zapewni ć nadzór MPWiK w zakresie przyj ęcia do eksploatacji przebudowanych 
przył ączy kanalizacji sanitarnej, 
5) tyczenie geodezyjne i inwentaryzacj ę powykonawcz ą jako element 
dokumentacji powykonawczej, 
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
 
Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe 
należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. 
Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu 
określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie 
wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych 
przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 
 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VI. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH, JEŻELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAMÓWIE Ń 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
VII. OPIS PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
 



VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W INNYCH WALUTACH  
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między wykonawcą w walutach obcych. 
 
 
IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
wymagany - 31 grudnia 2011 roku. 
 
X. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy spełniaj ą 
warunki okre ślone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych, to jest: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia -
dysponują kierownikiem budowy o uprawnieniach wod-kan; 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonali co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie sieci, przyłączy 
kanalizacyjnych o wartości co najmniej 100 000 zł netto w ciągu ostatniego roku; 
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie 
zamówienia - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.  
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
5) udziela co najmniej trzy lata rękojmi na roboty budowlane. 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i tych którzy nie spełniają 
warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. 
 
4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca złoży: 
1) aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania 
ofert. 
2) oświadczenie, że spełnia wymogi określone przez art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
3) Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
4) Dokument potwierdzający kwalifikacje kierownika budowy. 



5)Wykaz prac polegających na budowie remoncie, lub przebudowie sieci, przyłączy 
kanalizacyjnych za ostatnie 5 lat a jeżeli firma działa krócej to za cały okres ale o 
wartości co najmniej 100 000 zł netto w ciągu ostatniego roku (wymagane referencje)  
 
5. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia, przepisy i wymogi dotyczące wykonawcy stosuje 
się również do wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego 
pełnomocnika, 
3) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione 
w pkt. XI.1. SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 
 
XI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z 
POSTĘPOWANIA 
1. Wykonawca składa w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia: 
oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy złożone zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku nr 3 do SIWZ . 
 
2. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
 
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajduje § 4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. Nr 226, poz. 1817). 
 
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dodatkowo wraz 
z ofertą: 
1) winna być przedłożona kopia umowy, porozumienie lub inny dokument regulujący 
współpracę podmiotów występujących wspólnie, podpisany przez wszystkich partnerów, 
przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji 
zamówienia; 
2) wykonawca składa pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika, 
wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z partnerów. 
 
5. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
 
 



XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem 
 
3. Telefon Zamawiającego: 227827358, lub 227826744, fax .227826151  
w godz. 7.00-15.00 
 
4. Nie przewiduje się przekazywania oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną. 
 
5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zgodny z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XIII .TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od terminu wyznaczonego do 
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1. Wymogi formalne: 
1) oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją i na formularzu o treści 
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 
2) każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę; 
3) wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi 
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego; 
4) oferta musi być sporządzona na piśmie w jednym egzemplarzu w języku polskim z 
parafką Wykonawcy na każdej stronie, w tym na każdej stronie wzoru umowy, oraz w 
miejscu, w którym Wykonawca wniósł zmiany; 
5) oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę; 
6) wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i trwale razem spięte; 
7) podpis pod ofertą, oświadczeniami, kserokopiami dokumentów za zgodność z 
oryginałem winny złożyć osoby umocowane do reprezentowania firmy Wykonawcy w 
sposób określony w akcie rejestrowym lub ewidencyjnym, pod imienną pieczątką 
Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy; 
8) w przypadku, gdy za Wykonawcę występuje pełnomocnik do oferty powinno być 
dołączone pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do reprezentowania 
Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
 
2. Oferta winna zawiera ć: 
1) ofertę sporządzoną wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 
zawierającą: 
− nazwę i siedzibę Wykonawcy, z telefonem kontaktowym oraz nr fax (jeżeli Wykonawca 
posiada fax); 



- kwotę netto, vat i kwotę brutto wykonania przedmiotu zamówienia 
2) do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy formularza oferty (wg wzoru określonego załączniku nr 2 
do SIWZ) należy dołączyć następujące dokumenty składające się na ofertę - jako 
załączniki do formularza ofertowego; 
a) komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w p. X i XI, SIWZ; 
b) wzór umowy (zał.nr1do SIWZ z parafką na każdej stronie) podpisany przez 
Wykonawcę; 
c) oświadczenie wskazujące, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom ( zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ); 
d)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
3. Opakowanie oferty: 
1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym 
opakowaniu (np. w kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia 
opakowania przed terminem otwarcia ofert; 
2) opakowanie zawierające ofertę musi być zaadresowane do Zamawiającego na adres 
podany w pkt. II SIWZ i opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą, adresem 
i nr telefonu Wykonawcy, z dopiskiem, że opakowania (koperty) nie należy otwierać 
przed 27.10.2011 godz. 13.00 
 
4. Zmiana i wycofanie oferty: 
1) wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę; 
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w 
sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, 
że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. 
W opakowaniu musi być zamieszczone: 
− oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, 
− dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym, 
− upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w 
Serocku ul. Nasielska 21 pok. nr 5 (sekretariat) 
 
2. Oferty nale ży składa ć w terminie do dnia 3 listopad 2011r. do godz. 12.3 0 
 
3. Ofertę złożoną po terminie, określonym w pkt. 2 zwraca się bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
4. Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 3 listopad 2011r. o godz. 13.00, w budynku Miejsko-
Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku pok. 5A 



 
5. informacje o trybie otwarcia ofert: 
1) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na finansowanie zamówienia będącego przedmiotem przetargu; 
2) podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
Cena oferty = 100% 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia. 
 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 
 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTA NĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes w uzyskaniu zamówienia poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
tejże ustawy. 
 
XX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXI. SPRAWY NIEUREGULOWANE W NINIEJSZ Ą SIWZ 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z 
dnia. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zm.). 
 
XXII. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ, KTÓRE OTRZYMUJE WYKONAWCA  
WRAZ Z NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ 
1) Wzór umowy – 1 kpl. – załącznik nr 1 do SIWZ; 



2) formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ; 
3)Druk oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
4) Druk oświadczenia zgodnie oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – załącznik nr 4 do 
SIWZ. 
5.)Oświadczenie wskazujące, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom - załącznik nr5 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
  

 
-wzór - 

______________ dnia................2010 r. 
____________________ 
Pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej  

w Serocku 
 
 

Oświadczenie 
Wykonawca oświadcza, że: 
spełnia wymagania udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do występowania w obrocie prawnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
-wzór - 

______________ dnia................2010 r. 
____________________ 
Pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej  

w Serocku 
 
 

Oświadczenie 
 
Wykonawca oświadcza, że : 
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do występowania w obrocie prawnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
_____________dnia................2010r 

__________________ 
pieczęć wykonawcy 
 
 

Formularz oferty 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej  

w Serocku 
Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy  w Serocku 
05-140 Serock ul. Nasielska 21 
 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………… 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:  

1. Oferuje: 

1)  wykonanie przedmiotu zamówienia  objętego zamówieniem, za  cenę: 
 

netto: ……………………………………………… zł  

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

brutto: ................................................................ zł. 

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

w tym VAT: ……………………………………...... zł  

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

 

 

2) Oferuję termin realizacji zamówienia ………………………………………………… 
3) Udzielam okresu rękojmi ……………………………………………………………….. 

 
 
Wykonawca o świadcza, że akceptuje warunki umowy okre ślone we wzorze 
umowy stanowi ący zał ącznik nr1 do SIWZ. 
 
 
 

---------------------------------------------- 
pieczęcie i podpisy osób upoważnionych 

do występowania w obrocie prawnym 



 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

-wzór - 
______________ dnia................2010 r. 

____________________ 
Pieczęć Wykonawcy 

 
NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej  
w Serocku 

 
Oświadczenie 

 
 
 
Wykonawca oświadcza, że : 

1*)zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujące części 
zamówienia: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

2*) nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia: 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do występowania w obrocie prawnym 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

-wzór umowy- 

 
U M O W A 

W dniu …………………………… r. pomiędzy Miejsko-Gminnym Zakładem Wodociągowym reprezentowaną na 

podstawie pełnomocnictwa przez  Dyrektora Zakładu – Pana mgr inż.  Leszka Błachnio, zwanym dalej 

„Zamawiającym” przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani Bożeny Ligockiej 

a firmą …………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ……………………………………………………………. działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej pod numerem ………………………… posiadającą REGON ……………………………………..;  

oraz NIP ………………………………………, zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………- 

została zawarta umowa zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wg trybu „przetarg 

nieograniczony”. 

§ 1 

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie 

pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w 
Serocku” 
1. Szczegółowy  zakres robót określa kosztorys ofertowy, który stanowią integralną część umowy (zał. 

nr 1). 

2. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na  

dzień ………………………… r. a termin zakończenia na dzień  31.12.2011r. 

3. Za  wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie w wysokości  

wartość netto    -  …………………………………….. 

podatek VAT    -  …………………………………………… 

wartość brutto  -  ………………………………………………………. 

Słownie brutto: ……………………………………………………. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 4 zostało określone na podstawie przetargu nieograniczonego 

z dn. …………………………………….. 

§ 2 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Przekazania Wykonawcy do dnia …………………….. r. terenu budowy w rozmiarach i stanie 

umożliwiających wykonanie robót. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie …………………………………………………….. 

 

 



§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Opracowania pełniej dokumentacji powykonawczej.  

2. Rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie. 

3. Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w 

szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami. 

4. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiałów w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie 

robót. 

5. Zapewnienia materiałów budowlanych, spełniających wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

6. Ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych. 

7. Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 

8. Utrzymania ogólnego porządku na placu budowy, na terenie bezpośrednio przylegającym do placu 

budowy , a także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu etapu robót. 

9. Zapewnienia kierownika budowy w osobie ……………………………………………... 

10. Wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ) /na podst. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane/, oraz nadzoru nad przestrzeganiem zawartych w nim ustaleń. 

11. Poniesienia kosztów energii i wody itp . 

12. Poniesienia kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy. 

13. Opracowania projektu organizacji ruchu, uzyskania decyzji na zajęcie  pasa ruchu drogowego, oraz 

uiszczenia stosownych opłat. 

14. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej  tyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczej 

15. Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

16. Zapewnienia nadzoru MPWiK. 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

2. Zamawiający pokrywa wartość robót, o których mowa w ust. 1, jeżeli konieczność ich wykonania 

powstała z przyczyn, za które odpowiada. 

§ 5 

Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokółu konieczności i ustaleniu 

zakresu robót w dodatkowym kosztorysie / sprawdzonym przez inspektora nadzoru/, zatwierdzonym do 

realizacji przez Zamawiającego oraz podpisania umowy dodatkowej z określeniem terminu wykonania 

robót dodatkowych. 

§ 6 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -  w 

wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 



usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara umowna ulega 

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego. 

4. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas przeprowadzania robót         / 

zabrudzenie, zniszczenie/  Zamawiający dokonuje potrącenia z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkód. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

6. Kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

7. Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia umownego brutto. 

 

§ 7 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

2. Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki. 

§ 8 

Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu odbioru nastąpi w formie protokółu odbioru robót. Wykonawca 

na 7 dni przed odbiorem jest obowiązany powiadomić na piśmie Zamawiającego o  terminie odbioru. 

§ 9 

1. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

przez  Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia prac, Zamawiający może odmówić odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i 

wyznaczyć na to termin, 

b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający odmawia odbioru.  

 

§ 10 

1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru. 

2. Protokół  odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru. 

 

§ 11 

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do 

usunięcia, zamawiający może: 



1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej. 

2) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru, 

b) żądać  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

c)  

§ 12 

O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od 

daty ich ujawnienia. 

§ 13 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat na roboty budowlane i urządzenia  

technologiczne. 

2. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu 

zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do usunięcia 

tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, o 

których mowa w ust. 1 , jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

 

§ 14 

1. Wykonawca określi zakres robót, który wykonywał będzie osobiście oraz za pomocą podwykonawców. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 

z podwykonawcą i w tym celu  przedstawia Zamawiającemu umowę z określeniem zakresu robót. 

§ 15 

Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac. 

§ 16 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktur sporządzanych w oparciu o 

protokół odbioru i kosztorys powykonawczy w sposób następujący:  

a) za wykonane etapy i po dokonaniu odbioru robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 

częściowej, 

b)za wykonanie przedmiotu umowy i po dokonaniu odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury końcowej. 

 

 



§ 17 

Należność za wykonane roboty Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury i udokumentowania faktu wypłacenia wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, który 

faktycznie wykonał prace objęte fakturą Wykonawcy. 

§ 18 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 20 

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

zmiany postanowień umowy w zakresie rzeczowo – finansowym oraz terminowym. Warunkiem takiej 

zmiany jest szczególna sytuacja nie wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, której nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy podstawowej. Zmiana taka musi być również uzasadniona 

faktem, że realizacja umowy podstawowej jest zależna od wprowadzonych zmian oraz jest korzystna dla 

Zamawiającego. 

§ 21 

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami właściwy jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

§ 22 

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA                                                                         


