
SIWZ 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Grudziądz 

SPECYFIKACJA 

Numer postępowania : S6/2018/PN/SK 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla pnetargu nieograniczonego na roboty budowlane 

Nazwa zamówienia: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla „Nowy Rządz" 

w Grudziądzu 

(sektorowe zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art .11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w MWiO sp. z o. o.) 

Grudziądz, kwiecier'l 2018 r. 

ZATWIERDZIŁ: 

Prezes Zarz_ądu MWiO sp. z o.o. 

Krzysztof Dąbrows · 
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SIWZ 

I. Zamawiający 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 

ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

NIP: 876-18-72-491; Regon: 870485618 

KRS: 0000010351 

tel.(56} 450 49 01, fax 450 49 34 

e-mail:mwio@mwio.pl;http://www.mwio.pl 

11. Informacje ogólne o postępowaniu 

Numer postępowania: S6/2018/PN/SK 

1. Przedmiotowe zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej, o której mowa 

w art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j . - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.}, zwanej 

dalej Pzp. Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp, do jego 

udzielenia nie stosuje się prz.episów Pzp. 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, 

tj. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa Zarządu 

MWiO sp. z. o. o. z dnia 27.02.2012 r. z późn. zm.), zwanego dalej „regulaminem". 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, 

oświadczeń i innych dokumentów ani korespondencji w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im 

tłumaczenie na język polski. 

4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „specyfikacja" lub 

,,SIWZ", należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

5. Zamawiający udostępni SIWZ na własnej stronie internetowej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl 

(Menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia Sektorowe Podprogowe) od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu na stronie internetowej do upływu terminu składania ofert. Zamawiający przekaże SIWZ 

Wykonawcy wyłącznie na jego wniosek. 

6. Korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres 

podany w Dział I SIWZ, z dopiskiem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla „Nowy 

Rządz" w Grudziądzu. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Ili. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla „Nowy Rządz'' 

w Grudziądzu . 
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2. Przedmiot oraz zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne) na terenie 

osiedla Nowy Rządz w Grudziądzu, w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu, 

o łącznej długości 1589,S m wraz z budową włączeń do przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Zakres robót obejmuje: 

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC SN8 fi 200 mm o długości 1 589,5 m; 

2) wykonanie włączeń do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez trójnik w ilości 11 szt., z rur 

PVC SN8, fi 160mm karbowana (z wystawieniem komina na głębokość około 1,6 od poziomu 

terenu zaślepionego korkiem PCV - miejsca włączeń zostaną wskazane Wykonawcy po podpisaniu 

umowy i przed rozpoczęciem robót); 

3) wykonanie otworów w studniach rewizyjnych pod przyszłe przyłącza z zamontowaniem przejść 
szczelnych, z uszczelką gumową oraz zaślepieniem tymczasowym, przejścia korkiem PCV 

fi 160 mm, w ilości 31szt. (miejsca włączeń zostaną wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy 

i przed rozpoczęciem robót); 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym 

również: 

- wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopów, uzgodnienie projektu i likwidacja ewentualnych 

odwiertów (studni) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wykonanie badań zagęszczenia gruntu przy każdej studni rewizyjnej i po jednym badaniu na 

każdym odcinku pomiędzy studniami w miejscu wskazanym przez inspektora, 

- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie przygotowania do realizacji zadania, 

wykonywania robót budowlanych, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

- wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów (do każdego odbioru niezbędne jest 

wykonanie inspekcji TV wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, których odbiór 

dotyczy) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej przed zgłoszeniem do odbioru 

końcowego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania we własnym zakresie 

prób i pomiarów kontrolnych, 

- wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, łącznie z podłączeniem go do niezbędnych mediów, 

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- sporządzenie projektu organizacji robót, 

- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidzianego zajęcia pasa 

drogowego oraz pokrycie kosztów opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, 

- utrzymanie terenu budowy i oznakowanie zmian w organizacji ruchu w obrębie prac, 

- pokrycie kosztów wszelkich opłat związanych z uzgodnieniem projektów, 

- wydzielenie i zabezpieczenie dojść i dojazdów w czasie prowadzonych prac do istniejących 

użytkowanych dróg, budynków itp. 

- inne prace wynikające z uzgodnień i decyzji załączonych do projektu budowlanego i koszty 

z nimi związane - łącznie z odbudową do stanu pierwotnego po przeprowadzonych robotach 

budowlanych, 

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejących obiektów i urządzeń 

znajdujących się w rejonie prowadzenia robót budowlanych oraz ewentualna ich naprawa 

w przypadku ich uszkodzenia, 

Strona 3/1 6 



SIWZ Numer postępowania : S6/2018/PN/SK 

przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym prowadzone są prace oraz terenów 

przyległych należących do osób trzecich, jeżeli zostały zniszczone lub naruszone w wyniku 

prowadzonych prac, 

usunięcie ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach s-ąsiednich do działek, na których 

prowad1.0ne były roboty, 

usunięcie ewentualnych szkód w urządzeniach infrastruktury podziemnej i nadziemnej, 

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany z materiałów dostarczanych przez_ Wykonawcę. 

Do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być użyte tylko wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1570). 

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej pt. 11 Budowa sieci 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy .ul. Kruczkowskiego i Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu", 

stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 

Podstawą wyceny zamówienia jest projekt budowlany. Przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ} 

stanowi jedynie materiał pomocniczy. 

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania ternu pod budowę i roboty ziemne 

■ 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 

V. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot-zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2018r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 regulaminu w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia 

2) 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: 

- budowie sieci sanitarnej lub deszczowej, grawitacyjnej z rur PCV, o średnicy minimum 200 

mm i długości co najmniej 1 500 m, wykonaną w ramach jednego zadania 

wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana 

została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 

{w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich]; 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną 

osobą 

- kierownik budowy - posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2017 poz. 1332) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a 

które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy stanowiącej przedmiot zamówienia. 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich]; 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 (słownie: 

pięćset tysięcy 00/100) złotych, 

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na ogólną kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

1 OOO 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych. 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich}; 

2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 regulaminu, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawców: 

1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżel i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzyciel i przez likwidację 

majątku upadłego; 

2) nie wnieśli wadium, w przypadku żądania jego wniesienia przez zamawiającego, do 

upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 

lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu . 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ci powinni spełn iać 

warunki udziału w postępowaniu i złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 

zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VI i VII SIWZ. Ponadto, ww. Wykonawcy zobowiązani są do 

ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielen ie zamówienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie sektorowego zamówienia 
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podprogowego. Pełnomocnictwo powinno: 

jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, 

wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa, zgodnie ze 

sposobem reprezentacji. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt VII 

SIWZ, według formuły „spełnia/nie spełnia". 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w§ 12 ust. 1 regulaminu, 

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 1 

regulaminu, należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według załączonego 

wzoru załącznik nr 2 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie muszą złożyć łącznie wszyscy Wykonawcy 

lub (w ich imieniu) ustanowiony przez nich pełnomocnik]; 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według załączonego 

wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie] 

3) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej 
polegającej na budowie sieci sanitarnej lub deszczowej, grawitacyjnej z rur PCV, o średnicy 
minimum 200 mm i długości co najmniej .1 500 m, wykonanej w ramach jednego zadania 
sporządzony według załączonego wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ z załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane [w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument 
przedkłada przynajmniej jeden z nich]. 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy) 

posiadają wymagane, określone w Dział VI. pkt 1, ppkt 2), uprawnienia budowlane, sporządzone 

według załączonego wzoru załącznik nr 5 do SIWZ [w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument przedkłada przynajmniej jeden z 

nich]; 

5) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzająca wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed uptywem terminu 

składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych, [w przypadku Wykonawców 
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wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument przedkłada przynajmniej 

jeden z nich]; 

6) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 OOO 000,00 (słownie : jeden milion 00/100) 

złotych [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia dokument przedkłada przynajmniej j eden z nich]; 

VIII. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca musi wskazać w swojej ofercie (na druku 

Formularza oferty) część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 (słownie: 

piętnaście tysięcy 00/100) złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, traci wadium na rzecz beneficjenta w 

związku z: 

odmową podpisania umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego na 

warunkach określonych w ofercie, 

niewniesieniem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- niemożliwością zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty nie złożył 

pełnomocnictw lub dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu"; 

6) gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z. o.o. 

Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

Nr konta: 911160 2202 0000 0000 6088 4611 
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Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania oraz dopisać 11wadium przetargowe: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Nowy Rządz w Grudziądzu". 

Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia przelewu. 

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie 

Zamawiającego (czynna codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godz. od 7:30 do 14:30). Zaleca się, 

aby wraz z ofertą złożyć kopię dokumentu wadialnego (poręczenia/gwarancji). Dopuszcza się złożenie 

oryginału dokumentu wadialnego bezpośrednio w ofercie - w sposób nietrwale z nią związany (np. w 

oddzielnej kopercie lub foliowej „koszulce"). 

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym w niesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 

gdy kwota wadium wpłynie na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W 

wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu jest warunkiem 

koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający z.wróci wadium: 

1) Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewciżnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1 regulaminu, jeśli 

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył dokumentów lub 

oświadcz.eń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo pełnomocnictw; 

2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykonawcy, którego ofertcl została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium po 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu umowy. 

9. Wadium wniesione w pien iądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejsz.one o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzyma wad ium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo pełnomocnictw. 

2) Wykonawca, którego oferta z.ostała wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego, 

w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego w wyznaczonym 

terminie stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

X. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako partner w ofercie wspólnie z 

innymi Wykonawcami). 

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił „Formularz oferty". 

6. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane lub podpisane przez osobę(y) uprawnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „ osoby uprawnione"). Oznacza to, że jeżeli uprawnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpis 

z właściwego rejestru lub zaświadczenie o w pisie do ewidencji działalności gospodarczej, pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego z centralnych rejestrów - KRS/CEi DG)), t o do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione (pełnomocnictwo może także 

obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 

7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 

osoby uprawnione. 

8. Zaleca się, aby strony były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

9. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 (zaleca się, aby Formularz oferty stanowił pierwszą 

stronę oferty); 

2) Kosztorys ofertowy 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ; 

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 

5) Wykaz wykonanych robót budowlanych -wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ; 

6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia budowlane wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ; 

7) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert; 

8) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 OOO OOO (słownie: milion 00/100) złotych; 

9) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę -

wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 

10) Dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia - dotyczy 

wyłącznie Wykonawców składających ofertę wspólną. 

11) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
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XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu dla złożenia oferty zastrzeżona jest forma pisemna. Oznacza to, że ofertę 

wraz z wymaganymi załącznikami (w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu) oraz pełnomocnictwa, należy złożyć w formie pisemnej. 

2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem (numer: 56/ 450 49 01) lub pocztą elektroniczną (adres e-mail: mwio@mwio.pl), 

z zastrzeżeniem pkt. 3, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres elektroniczny 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 

z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 3 oświadczy, iż ww. 

wiadomości nie otrzymał. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Miejskie Wodociągi i 

Oczyszczalnia, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz lub przesłać faksem: 56/4504934 albo drogą 

elektroniczną na adres: mwio@mwio.pl; w korespondencji należy wskazać nazwę zamówienia. 

6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza następujące osoby: 

1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Marcin Chrzanowski, tel. 56/ 450 49 60; 

2) w sprawach formalno-prawnych: Agnieszka Ośka, tel. 56/ 450 49 26. 

Informacji dotyczących postępowania udziela się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 14:00. 

XIII. Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiany w SIWZ 

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, pocztą elektroniczną: mwio@mwio.pl, faksem (nr: 56/4504934) lub pisemnie na adres 

wskazany w Dział I. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub 

dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest 

specyfikacja, tj. http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, Menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia 

Sektorowe Podprogowe. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania 

Wykonawców nie będzie udzielał wyjaśnień treści SIWZ w inny sposób. 
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4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

5. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany treści 

SIWZ. Zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. 

Wprowadzone zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców. Wykonawca we własnym zakresie 

musi uzyskać wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty i realizacji zamówienia. Zamawiający 

zaleca odwiedzenie i sprawdzenie miejsca realizacji zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny przez 

Wykonawcę (na jego koszt i odpowiedzialność) czynników koniecznych do przygotowania oferty. 

XIV. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat 

(I piętro), w terminie do dnia 16.04.2018 r. do godziny 11:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 

15:00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 

2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i o terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do 

wskazanego miejsca odpowiada Wykonawca. 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie należy oznaczyć nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresować i opisać następująco: 

Nazwa (firma Wykonawcy) 

Adres Wykonawcy 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 

ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

oferta w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego pn. Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie osiedla Nowy Rządz w Grudziądzu 

nie otwierać do dnia 16.04.2018r. do godz. 11:15 

4. Wykonawca może żądać pisemnego potwierdzenia złożenia oferty. 

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, w sali 

konferencyjnej, w dniu 16.04.2018r, o godz. 11:15. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny zawartej w ofercie. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Wykonawcy, który nie 

byt obecny przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże informacje podane podczas otwarcia ofert, na 

wniosek Wykonawcy. 
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5. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, 

która została wniesiona po terminie. 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) będz ie ceną ryczałtową -

kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji zadania i okresu gwarancji, udzielonej 

przez Wykonawcę robót. 

2. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe), ustalona na podstawie projektu budowlanego oraz 

specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót, a także wymagań zawartych w SIWZ musi 

obejmować całość zamówienia, tj. wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, 

zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową, realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ, mają charakter wyłącznie informacyjny, 
pomocniczy - ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczania się Zamawiającego i 
Wykonawcy. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarach robót przedstawione są tylko do celów 
identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu 
zawartego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekcie 
budowlanym. Wyceniając roboty należy się odnosić do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz Projektu budowlanego, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, 
instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Na Wykonawcy ciąż_y obowiązek określenia 
wszystkich nakładów związanych z realizacją danej pozycji oraz całego zadania według w/w 
dokumentów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego przeanalizowania opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty. Zaleca się dokonanie wizji 

w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa wykonania przedmiotu zamówienia powinna zawierać 

(ale nie powinna się tylko do tego ograniczać): wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z 

włączeniem narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania zadania, 

razem ze wszystkim i robotami tymczasowymi i dodatkowymi, które mogą okazać się niezbędne w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki wiążące się z 

wykonaniem zadania, a także wszelkie koszty robót/czynności związanych z wykonaniem zamówienia, 

nawet jeśli w przedmiarach robót nie zostały ujęte materiały, bądź nakłady na wykonanie niektórych 

czynności lub zostały ustalone w innym zakresie ilościowym. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót 

nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych (np. roboty przygotowawcze, 

porządkowe, wykonanie projektu organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego, obsługa 

geodezyjna, organizacja zaplecza budowy, ewentualne odwadnianie wykopów, wymiana gruntu i 

innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach roboczych), t o koszty tych czynności i 
robót powinny być ujęte w cenie oferty. 

6. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia. Oferta, która nie będzie obejmowała całego 

przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 regulaminu, który mówi, że 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

7. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną cyfrowo. Cena ryczałtowa musi 

zawierać: wartość netto, podatek od towarów i usług (VAT), wartość brutto. 
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8. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji nmIeJszego sektorowego zamówienia podprogowego 

zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem ich znaczenia 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium 

oceny ofert: 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1. Cena ( kwota brutto) 100% 

Maksymalna ilość punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba 

punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów 

poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad: 

Kryterium "Cena": 

Ocenie zostanie poddana cena brutto podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, jaką można 

uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru: 

C = (Cmin/Cb) x 100 

gdzie: 

C - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „ Cena" 

Cmin -cena minimalna (najniższa spośród wszystkich cen zawartych w złożonych ofertach) 

Cb - cena ocenianej oferty. 

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

łączną liczbę punktów. 

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z.e 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. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w z.łożonych ofertach. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie. 

XIX. Zawiadomienie o wyborze oferty i ofertach odrzuconych 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

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; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, z uzasadnieniem przyczyn odrzucenia; 

XX. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach 

określonych w§ 31 ust. l regulaminu . 
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2. O unieważnieniu postępowania o ud1ielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę o wykonanie 

sektorowego 1amówienia podprogowego. 

2. Wszelkie postanowienia zawiera wiór umowy stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkonystniejS1a, zostanie przez Zamawiającego 

powiadomiony o terminie zawarcia umowy. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana 

1a najkorzystniejszą, Wykonawcy ci zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę 

regulującą ich współpracę. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający skieruje do wybranego Wykonawcy ankietę kwalifikacyjną 

dostawcy - Formularz nr 7.4.2. systemu ISO, o ile wcześniej taka ankieta nie była dla danego 

Wykonawcy sponądzona. 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w dniu zawarcia umowy, wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

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

a także roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany 

w Dział IX pkt 4 SIWZ. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić z.godę na zalic2enie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia to: 

• zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na 

pierwsze, pisemne żądanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, 

• zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta, że żadna 

zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mają być 
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wykonane lub któregokolwiek z dokumentów umowy uzgodnione pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji 

oraz nie wymaga konieczności powiadamiania o takiejnnianie, uzupełnieniu lub modyfikacji, 

• w przypadku przedłożenia gwarancji bankow ej musi być ona wystawiona przez bank mający 

siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub przez bank zagraniczny za pośrednictwem banku 

korespondenta z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, 

• zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zawierać klauzulę ważności, że 

zobowiązanie na podstawie gwarancji ( poręczenia) zostanie pomniejszone o 70% w terminie 30 dni 

od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a o dalsze 30% w terminie nie później niż w 15. 

dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez_zamawiającego za należycie wykonane; 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszcz.eń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 

30 % wysokości zabezpieczenia; 

3) kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XXIII. Wzór umowy o wykonanie sektorowego zamówienia podprogowego 

1. Urnowa w sprawie niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego: 

zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią 
inaczej; 

jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 

zesranie zawarta na czas oznaczony, tj. okres realizacji przedmiotu zamówienia; 

2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający przekazuje wykonawcom wzór umowy - załącznik nr 6 
do SIWZ. 

XXIV. środki ochrony prawnej 

Zgodnie z przepisem § 38 ust. 4 regulaminu w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują 
środki ochrony prawnej. 

XXV. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejsz.ej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Wewnętrzne 

Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2012 r. -z późń. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

XXVI. Załączniki do SIWZ 

Integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią następujące załączniki: 
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Oznaczenie 
Nazwa załącznika l.p. 

załącznika 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

4. Załącznik nr 4 wzór Wykazu robót budowlanych 

5. Załącznik nr 5 wzór Oświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień 

6. Załącznik nr 6 wzór Umowy 

7. Załącznik nr 7 Projekt budowlany 

8. Załącznik nr 8 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

9. Załącznik nr 9 Przedmiar robót 
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