
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

         „  Dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej 
rozdzielczej obręb Czarnowiec Tobolice”

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych           

( Dz. U. z 2009r.  Nr 223, poz. 1778 ze zmian.)

Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu 
zamówienia, niniejszą specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy

Zatwierdzam SIWZ:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
                         w Rzekuniu 
                 mgr inż. Jan Olk
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział   I   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział  II  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

załącznik nr 1.  Formularz oferty
załącznik nr 2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu
załącznik nr 3.  Formularz cenowy
załącznik nr 4.  Wzór umowy
załącznik nr 5.  Oświadczenie dla osób fizycznych
załącznik nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw
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Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
Adres: Ul. Kolonia 1 B, 
07-411 Rzekuń

Godziny pracy: od godz. 7 00 do 15 00

Strona internetowa: http://www.rzekun.pl/
Znak postępowania: ZP - 3/ 2010
NIP: 758-00-00-155

II INFORMACJE   O   SPOSOBIE   POROZUMIEWANIA   SIĘ   Z 
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I 
DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oferta wraz z załącznikami - pisemnie. 
2. Wszelkiego  rodzaju  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  informacje  itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem.
3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu,  każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania ( Art. 27, ust 2 ustawy Pzp. ).

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

W sprawach formalnych odnośnie SIWZ : 
  Anna Wielga – . tel. 660342891 

W  sprawach technicznych :odnośnie przedmiotu zamówienia:
Stanisław Boruch        tel. (029) 7610158  fax:( 029)  7617378  tel 608320064   

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie  zamówienia  prowadzone jest  w trybie  przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2009r.  Nr 
223, poz. 1778 ze zmian.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. Ust. Nr. 16, 
poz.  93 ze  zm.  )  oraz  ustawy z  dni  a  17 grudnia  2004 r.  -  o  odpowiedzialności  za  naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 79 poz. 551 ze zm. ).

2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie " ustawa Pzp ", należy przez to 
rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa materiałów do budowy wodociągu
              Główny przedmiot zamówienia: Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 
               CPV : 44163100-1 Rury PVC
             CPV:  44163000-0- Rury i osprzęt

                   rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE)

            nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale II "Opis przedmiotu 
zamówienia". 

V TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 
Przez okres 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy, na podstawie zamówień 

cząstkowych dostawa  nastąpi w  ciągu 48 godzin po otrzymaniu  zamówienia  drogą 
telefoniczną lub faksową ,   w czasie kontaktowym  tj 7.00-15.00.

       2.   Wymagany okres gwarancji   na okres 24 miesięcy  od daty odbioru  przedmiotu 
umowy. Przedmiot dostawy musi być  fabrycznie nowy i posiadać atesty lub certyfikaty zgodnie 
z obowiązującymi normami tam gdzie jest to wymagane.

3. Wymagany termin  uregulowania należności do 30 dni po cząstkowym odbiorze towaru, 
na  podstawie  zamówień   cząstkowych  oraz  wystawionej  faktury,  obejmującej  otrzymany 
towar.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
5.  Przewiduje się  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego,  zgodnie z  art.  67,  ust.  1  pkt.7 
Ustawy Pzp polegające na rozszerzeniu dostawy.
6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  realizacji  zmniejszonej  ilości  poszczególnych 
asortymentów wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.
7. Ilości zamawianych  towarów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie  w 
trakcie  trwania umowy do 20%  w ramach zamówień cząstkowych bilansujących  się  w 
kwocie umowy.

VI OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące 
warunki: 
a/ posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b/ posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 
technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia  lub  przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
c/ znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia, 
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 
ustawy Pzp ).
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2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego 
oświadczenia i dokumentów opisanych w pkt. VII  niniejszej Instrukcji, wg formuły 
"spełnia / nie spełnia ". 

VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

     W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien 
dostarczyć:

1. Formularz oferty wg załączonego wzoru      
            - załącznik nr 1do SIWZ.

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg 
załączonego wzoru  - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Formularz  -  cenowy  (wg  załączonego  wzoru).  Formularz  winien  zawierać 
szczegółowy  opis  oferowanego  przedmiotu  zamówienia,  spełniający  warunki 
wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ, rozdział II.
W  przypadku  składania  oferty  równoważnej  Wykonawca  jest  obowiązany 
wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy,  spełniają  wymagania  określone 
przez Zamawiającego (art. 30, ust 5 Ustawy Pzp)- załącznik nr 3 do SIWZ.
Sposób wypełnienia formularza  - cenowego opisano w pkt. IX niniejszej SIWZ.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 
pkt 2 ustawy Pzp (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto 
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację 
majątku upadłego) wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych  oświadczenia  w 
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp złożonego wg załącznika nr 5 do SIWZ

                                                      - dokument / załącznik nr 5 do SIWZ.
     5.          Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub 
są wykonane należycie. –załącznik nr 6 do SIWZ.

6.              Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli Wykonawca działa przez 
pełnomocnika - dokument.

7. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VI, ppkt.1, 
powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
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Uwaga dla wykonawców zagranicznych

1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów,  o  których  mowa w pkt.  VII,  ppkt.  2,  4,składają  odpowiedni  dokument  lub  dokumenty, 
wystawiony/e zgodnie z prawem kraju, w którym maja siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
W/w dokument/ y wystawiony/ e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w powyższym  punkcie,  zastępuje  się  je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokument/ y sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.

4. W/w dokument /y są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą ) tj. przez 
osoby reprezentujące  Wykonawcę  lub  przez  pełnomocnika  upoważnionego  do  złożenia  oferty  w  jego 
imieniu. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta  musi  być  sporządzona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3. Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była ponumerowana oraz aby każda strona 

oferty była podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zamawiający  wymaga,  aby  ofertę  podpisano  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji 

wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub 
przez osobę upoważnioną.

5. Zamawiający  wymaga  ,  aby  Wykonawca  wskazał   w ofercie  części  zamówienia, 
której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

6. Jeżeli  osoba /osoby podpisujące  ofertę  działa/ją  na  podstawie  pełnomocnictwa,  to 
pełnomocnictwo  to  musi  w swej  treści  jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie  do 
podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę. 

7. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim. 
Każdy dokument  składający się  na ofertę  sporządzony w innym języku  niż  język 
polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, uwierzytelniony za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
9. Każda  poprawka  w  treści  oferty,  a  w  szczególności  każde  przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. winna 
być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie wymogami określonymi w ppkt 4.

10. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

11. Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
były w ofercie oddzielnie spięte oraz odpowiednio oznakowane napisem „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ”.
Dotyczy  to  informacji  w rozumieniu  przepisów ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji  co,  do których  Wykonawca zastrzega,  że  nie  mogą być  udostępniane 
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innym uczestnikom postępowania (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  -  Dz.  Ust.  
z  2003  r.  nr  153  poz.  1503).Zgodnie  z  powyższym  przepisem  przez  tajemnicę 
przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje 
techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje 
posiadające  wartość  gospodarczą,  co,  do  których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Złożenie  więcej  niż  jednej  oferty  lub  złożenie  oferty  zawierającej  propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

IX OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  pisemną  prośbą  -  wnioskiem  o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie  na  piśmie  na  zadane  pytanie,  przesyłając  treść  pytania  i  odpowiedzi 
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie 
internetowej  http://www.rzekun.pl/,  pod  warunkiem,  że  pytanie  wpłynie  do 
Zamawiającego w terminach określonych w art. 38 ust 1 i ust 1a ustawy PZP.

2. Pytania należy kierować na adres: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
Ul. Kolonia 1 B, 
07-411 Rzekuń fax /029/7617378

3. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie 
prowadzącej  do  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  niezbędny jest  dodatkowy czas  na 
wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i 
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  oraz  umieści  taką  informację  na  własnej  stronie  internetowej 
http;//www.rzekuń.pl/. 

X. OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO ORAZ 
SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca  uwzględniając  wszystkie  wymogi,  o  których  mowa  w  niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie 
koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a 
także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

2. Cena  brutto  powinna  być  wyrażona  w  PLN.  Całkowita  cena  brutto  wykonania 
zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceny  określone  przez  Wykonawcę  w  ofercie  nie  będą  zmieniane  w  toku  realizacji 
przedmiotu  zamówienia  i  nie  będą  podlegały  waloryzacji  za  wyjątkiem  ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT. 

4. Cena  brutto  za  realizację  zamówienia  zostanie  wyliczona  przez  Wykonawcę  na 
podstawie wypełnionego formularza  - cenowego (załącznik nr 3) i  przedstawiona w 
składanej ofercie. 

5. Cenę oferty oblicza się w następujący sposób:
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Ilość  (liczbę  towaru)  usług,  wyrażoną  w  jednostkach  miary,  mnoży  się  przez  cenę 
ustaloną za jednostkę towaru (usług i powiększa o należny podatek od towarów) usług.

ilość x cena jednostkowa x należny podatek od towarów i usług = cena brutto

Wszystkie oznaczone pozycje w Formularzu cenowym należy obliczyć w wyżej podany 
sposób.
6. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim 

zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:
 - w dół  - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,
 - w górę  - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równia 5.

8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty  należy  złożyć  w siedzibie  Zamawiającego  w Rzekuniu  przy  ul.  Kolonia  1B , 
sekretariat,  w terminie do dnia 22.10.2010 roku, do godziny 1000.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości 
bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowana na adres Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B , 
07-411 RZEKUŃ oraz opisana jak poniżej: 

nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..
adres Wykonawcy               …………………………………………………..

Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń

sekretariat

Przetarg nieograniczony  na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej 
rozdzielczej obręb Czarnowiec -Tobolice

Nie otwierać przed dniem 22.10.2010 r., do godz. 1010

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez  otwierania.

4. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do 
złożonej  oferty  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. 
Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania  zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

5. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia,  według tych samych zasad 
jak  wprowadzanie  zmian  i  poprawek  
z napisem na kopercie WYCOFANIE. 
Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte w pierwszej kolejności. 
Po stwierdzeniu poprawności danych zawartych w kopercie oznaczonej WYCOFANIE, 
koperta z ofertą wycofywaną nie będzie otwierana. 
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XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania  ofertą  z tym,  że Zamawiający może tylko  raz,  co najmniej  na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

XIII MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Rzekuniu przy ul. Kolonia 1 B, , 
w dniu 22.10.2010 r. o godzinie 1010 .

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

3. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy),  adresy  wykonawców, 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie  ofert  jest  jawne,  Wykonawcy mogą uczestniczyć  w sesji  otwarcia  ofert.  W 
przypadku  nieobecności  Wykonawcy  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle 
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

XIV OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ 
PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Lp. Kryterium
zasadnicze

Opis Waga – 
udział % w 

ocenie

1. Cena 
brutto

Cena brutto (z podatkiem VAT) za 
realizację przedmiotu zamówienia, na którą 
powinny składać się wszelkie koszty 
ponoszone przez Wykonawcę 

100 %

2. Ocenie  zostanie  poddana  cena  oferty  brutto  za  realizację  przedmiotu  zamówienia 
obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w 
"Formularzu cenowym", stanowiącym załącznik nr 3 do oferty. 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 
po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie 
wg następującej zasady: 

         najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100
X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

         cena brutto oferty ocenianej
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4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

XV UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 
wymaganiom  określonym  w  Ustawie  PZP  oraz  w  niniejszej  specyfikacji  i  została 
oceniona  jako  najkorzystniejsza  
w oparciu  o podane  w ogłoszeniu  o zamówieniu  i  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia kryterium wyboru.

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu, 
podając  uzasadnienie  faktyczne  
i prawne. 

3. Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zamieści  informacje, 
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty) na własnej stronie internetowej http://www.rzekun.pl/ oraz w swojej siedzibie na 
tablicy ogłoszeń. 

4. Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach 
podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4) oraz 
oferty (załącznik nr 1) przedstawionej przez Wykonawcę.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  aktualnej  kopii  dokumentu 
dopuszczającego go do obrotu prawnego, tj. na przykład odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie 
został  on  złożony  wraz  z  ofertą  (w  przypadku,  gdy  ofertę  składa  kilka  podmiotów 
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

7. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 
23 ust. 1 ustawy PZP) - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XVI ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została 
wybrana zgodnie z art.94, ust.1.1a ustawy – Pzp.

2. Do umów w sprawach publicznych stosuje się przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 223. 
poz. 1778) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisy ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. Ust. 79 poz. 551 ze zm), SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

3. Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający  przewidział  możliwość 
dokonania  takiej  zmiany  
w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz 
określił warunki takiej zmiany.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 4 jest nieważna.
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6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wzór Umowy –Załącznik nr 4

XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom,  a  także  innym  osobom  przysługuje  odwołanie  na  podstawie  Działu  VI 
ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.   

2. Zgodnie z art. 181 ustawy PZP;
- Wykonawca  lub  uczestnik  konkursu  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia 

odwołania  poinformować  Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180, ust. 2.
- W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza 

czynność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  Wykonawców  w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 
180, ust 2.

XVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy – Prawa 
Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. Nr. 16, 
poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
Ust. z 2009r. Nr 223, poz. 1788 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
przepisy  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004  r.  -  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. Ust. 79 poz. 551 ze 
zm).
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ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykaz materiałów niezbędnych do budowy sieci  wodociągowej rozdzielczej obręb  Czarnowiec 
– Tobolice . Materiały muszą być nowe nieuszkodzone i posiadać atest tam gdzie jest to 

wymagalne.

L.p. Nazwa towaru CPV - 44163000-0 Jednostka miary Ilość
1 elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm szt. 806
2 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg. 0,24
3 Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 99,2
4 Podchloryn sodowy kg. 8
5 Taśma z polietylenu m. 3286
6 Pospółka- kruszywo nienormowane m³. 937
7 Żwir sortowany m³. 2,28
8 Mieszanka  betonowa z kruszywa naturalnego m³ 0,0816
9 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m³. 0,0032
10 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III m³ 0,0016
11 Bale igl. Obrzynane .nasycone gr.50-100mm kl.III m³ 0,24
12 Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl. II m³ 0,4012
13 Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowate m³ 0.0008
14 Słupki drewniane iglaste śr.70 mm dla dróg i wałów m³. 0,3378
15 Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m. 48,0
16  Rury stalowe przewodowe gładkie o śr. nominalnej 200 mm m. 10,2
17 Rury stalowe przewodowe gładkie o śr. nominalnej 150 mm m. 9,18
18 Kołnierze zaślepiające żeliwne fi 160 szt 3
19 Prostki żeliwne jednokielichowe o śr. 80 mm szt. 12
20 Prostki żeliwne jednokielichowe o śr.160 mm szt. 2
21 Nasuwki żeliwne o śr.80 mm szt. 12
22 Nasuwki żeliwne ośr 160 mm szt. 2
23 Kształtki żeliwne „F” o śr. 80 mm szt. 24
24 Kształtki żeliwne „F” o śr. 160 mm szt. 4
25 Zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt. 6
26 Rury PVC kielichowe ciśnieniowe  z uszczelką o śr. zewnętrznej 90 mm m. 1983,90
27 Rury PVC kielichowe ciśnieniowe  z uszczelką o śr. zewnętrznej 160 mm m. 1148,52
28 Trójnik PVC fi 90 mm szt. 4
29 Trójnik PVC 160x90mm szt. 6
30 Trójnik PVC fi 160 mm szt. 2
31 Kolana PVC fi 90 mm 90 st. szt. 4
32 Kolana PVC fi 160 mm szt. 3
33 Łuki PVC fi 90 mm 30st. szt. 6
34 Łuki PVC fi 90 mm 45 st. szt. 4
35 Tuleja zPVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 3

36 Króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt. 1
37 Zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr 80 mm szt. 12
38 Zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr 80 mm szt. 6
39 Zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.150 mm szt. 2
40 Hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr.80 mm szt. 6
41 Obudowy żeliwne do zasuw o śr 80 mm szt. 18
42 Obudowy żeliwne do zasuw o śr.160 mm szt. 2
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43 Skrzynki żeliwne do zasuw szt. 14
44 Skrzynki uliczne do hydrantów szt. 6
45 Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów szt. 6
46 Skrzynki żeliwne do zaworów szt. 6
47 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg. 21,98
48 Śruby stalowe średniodokładne  z nakrętkami i podkładkami M 16 kg.. 12,24
49 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg. 86,24
50 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych kołnierzowych o śr 80mm szt. 54
51 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych kołnierzowych o śr 160mm szt. 4,00
52 Folia aluminiowa kg. 14,04

                                                                                                                                                                                           
Jeżeli jest Równoważność: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

ROZDZIAŁ  III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW
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Załącznik nr 1
…………………………….……
 (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

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

Adres*: ……………………………………………….……………..
NIP*: ……………………………………………………..…………
Regon*: …………………………………………………………..……
Nr tel*.: ……………………………………………………….………
Nr faksu*: ………………………………………………………….……
Adres e-mail*: …………………………………………………….…………
Nazwa Banku*:…………………………………………………………………
Numer konta* ……………………………………………………………….

1. - W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Ul. Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

……………………………………………………………………………………………………
…

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

1.   SKŁADAMY OFERTĘ  na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia   za 
cenę:
brutto: ………………………………………………PLN (łączna kwota z formularza cenowego)
słownie:
………….…………………………………………………………………………………………
w tym:
wartość podatku VAT: ……………………………………PLN
słownie: 
……………………………………………………………………………………………………

…

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że:

• Zawrzemy umowę na okres ……………………
• Dostawa  nastąpi w  ciągu ………. godzin po otrzymaniu  zamówienia  drogą 

telefoniczną lub faxową,  w czasie kontaktowym  tj 7.00-15.00.  
• Udzielimy gwarancji …….... miesięcy od daty  odbioru przedmiotu umowy,
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• Akceptujemy płatność za przedmiot zamówienia w terminie ……….. dni po cząstkowym 
odbiorze  towaru,  na  podstawie  zamówień  cząstkowych  oraz  wystawionej  faktury, 
obejmującej otrzymany towar.

4. Oświadczamy, że zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniamy 
warunki  udziału  w  postępowaniu  i  złożymy  żądane  przez  Zamawiającego  dokumenty 
potwierdzające spełnienie tych warunków.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty,  w 
której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

6. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem 
umowy (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część Specyfikacji  Istotnych Warunków 
Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy,  że niżej  wymienione części zamówienia  zostaną powierzone następującym 
podwykonawcom:

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

/ nazwa część zamówienia /

8.   Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Zakres zamówienia wykonywanego
 przez poszczególnych Wykonawców

1. ……………………………………… ………………………………………………

2. ………………………………………… ………………………………………………

9.  Zastrzegamy  sobie  następujące  informacje,  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu przepisów   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczamy,  że  na  każde  żądanie  Zamawiającego  złożymy  dokumenty  potwierdzające 
wiarygodność złożonych oświadczeń.

11. Oświadczamy, że oferowane materiały są fabrycznie nowe..
11.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

• …………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………

Znając treść Kodeksu Karnego Art. 297. § 1. „Kto, w celu uzyskania dla siebie  lub innej osoby 
kredytu,  pożyczki  bankowej,  gwarancji  kredytowej,  dotacji,  subwencji  lub  zamówienia 
publicznego,  przedkłada  fałszywe  lub  stwierdzające  nieprawdę  dokumenty  albo 
nierzetelne,  pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla 
uzyskania  takiego kredytu,  pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej,  dotacji,  subwencji lub 
zamówienia  publicznego,  podlega  karze  pozbawienia  wolności  od  3  miesięcy  do  lat 
5”oświadczamy, iż złożone przez nas dane oraz informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

….......................................................... ..........................................................
(miejscowość data)  (podpis osoby uprawnionej)
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*) --  niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 

Oznaczenie sprawy : ZP—1/2010

OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisany 

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

reprezentujący  Wykonawcę 

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

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego organizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu na 
…………………………………………………oświadczam zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 223 poz. 1778), 
że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania: 

1.  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiada  wiedzę  i doświadczenie;
3. dysponuje  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do wykonania 

zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24 

ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu:
1)wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli  układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego;
3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
4)osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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5)spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko 
obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;
8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  
w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;
9)podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.

 ….................................                                                  ………………………......................................................................
Miejsce, data                                                        podpis i pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 

Oznaczenie sprawy : ZP 3/2010
FORMULARZ CENOWY 

L.p. Nazwa towaru - C P V  44163000-0
Jednostka 

miary Ilość

Cena 
jednostkowa 

netto
      Wartość

       netto

Kwota 
VAT w 

PLN
 Wartość 
brutto 

1
elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-
6mm szt. 806    

2 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg. 0,24    
3 Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 99,2    
4 Podchloryn sodowy kg. 8    
5 Taśma z polietylenu m. 3286    
6 Pospółka- kruszywo nienormowane m³. 937    
7 Żwir sortowany m³. 2,28    
8 Mieszanka  betonowa z kruszywa naturalnego m³ 0,0816    
9 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m³. 0,0032    
10 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III m³ 0,0016    
11 Bale igl. Obrzynane .nasycone gr.50-100mm kl.III m³ 0,24    
12 Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl. II m³ 0,4012    
13 Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowate m³ 0.0008    
14 Słupki drewniane iglaste śr.70 mm dla dróg i wałów m³. 0,3378    
15 Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m. 48,0    
16  Rury stalowe przewodowe gładkie o śr. nominalnej 200 mm m. 10,2    
17 Rury stalowe przewodowe gładkie o śr. nominalnej 150 mm m. 9,18    
18 Kołnierze zaślepiające fi 160  żeliwne szt 3    
19 Prostki żeliwne jednokielichowe o śr. 80 mm szt. 12    
20 Prostki żeliwne jednokielichowe o śr.160 mm szt. 2    
21 Nasuwki żeliwne o śr.80 mm szt. 12    
22 Nasuwki żeliwne ośr 160 mm szt. 2    
23 Kształtki żeliwne „F” o śr. 80 mm szt. 24    
24 Kształtki żeliwne „F” o śr. 160 mm szt. 4    
25 Zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt. 6    
26 Rury PVC kielichowe ciśnieniowe  z uszczelką o śr. zewnętrznej 90 mm m. 1983,90    
27 Rury PVC kielichowe ciśnieniowe  z uszczelką o śr. zewnętrznej 160 mm m. 1148,52    
28 Trójnik PVC fi 90 mm szt. 4    
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29 Trójnik PVC 160x90mm szt. 6    
30 Trójnik PVC fi 160 mm szt. 2    
31 Kolana PVC fi 90 mm 90 st. szt. 4    
32 Kolana PVC fi 160 mm szt. 3    
33 Łuki PVC fi 90 mm 30st. szt. 6    
34 Łuki PVC fi 90 mm 45 st. szt. 4    
35 Tuleja zPVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 3    
36 Króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt. 1    

37 Zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr 80 mm szt. 12    
38 Zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr 80 mm szt. 6    
39 Zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.150 mm szt. 2    
40 Hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr.80 mm szt. 6    
41 Obudowy żeliwne do zasuw o śr 80 mm szt. 18    
42 Obudowy żeliwne do zasuw o śr.160 mm szt. 2    
43 Skrzynki żeliwne do zasuw szt. 14    
44 Skrzynki uliczne do hydrantów szt. 6    
45 Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów szt. 6    
46 Skrzynki żeliwne do zaworów szt. 6    
47 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg. 21,98    
48 Śruby stalowe średniodokładne  z nakrętkami i podkładkami M 16 Kg.. 12,24    
49 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami Kg. 86,24    

50
Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych kołnierzowych o śr 
80mm szt. 54    

51
Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych kołnierzowych o śr 
160mm szt. 4,00    

52 Folia aluminiowa kg. 14,04    
 RAZEM      

                
/ miejscowość, data /                                                                                       podpis osoby(osób)       uprawnionej(ych)   

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA  NR 3/2010
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  …..................... w  …………………..pomiędzy 
………......................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
REGON nr ….......................... ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną przez: 

1. …................................. : …...................................

2. …................................ : …....................................

a  ZAKŁADEM  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  w  RZEKUNIU z  siedzibą  w 
RZEKUNIU,  Regon nr 550342998, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy 
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ………………………….. : …………………………………..

następującej treści :

§ 1.         PRZEDMIOT UMOWY  I CENA UMOWY   

1.   Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu   udziela   zamówienia   publicznego   na 
….....................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………
     zwanej    dalej  „ przedmiotem umowy ” zgodnie z ofertą z dnia ….................... złożoną w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
nie  przekraczającej,  wyrażonej  w  złotych,  równowartości  kwoty  193  000  Euro, 
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778ze zmian.) oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

2.  Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
3.  Umowa zostaje zawarta na kwotę brutto w wysokości……………… w tym podatek     
     VAT……………………….. zgodnie z ofertą WYKONAWCY.
4.   Cena  obejmuje  dostawę  przedmiotu  umowy  do  oznaczonego  miejsca  wykonania 
zamówienia tj. –  Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 
5.   ZAMAWIAJĄCY  zastrzega  sobie  prawo  do  realizacji  zmniejszonej  ilości 
poszczególnych asortymentów wg     cen  jednostkowych przedstawionych w ofercie.
6. Ilości  zamawianych  towarów są wielkościami  orientacyjnymi  i  mogą ulec zmianie   w 

trakcie trwania umowy   do 20%  w ramach zamówień cząstkowych bilansujących się  w 
kwocie umowy.
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7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  WYKONAWCA może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

§ 2.         WARUNKI PŁATNOŚCI  

1.    Należność za przedmiot  umowy,  o którym mowa w § 1 zostanie  przelana na konto 
WYKONAWCY: 

w banku ................................................................
nr rachunku .................................................................

        na warunkach :
• - płatność  będzie  dokonana w terminie  ………..  dni  po  odbiorze  przedmiotu 

umowy na podstawie zamówień cząstkowych i wystawionej faktury, obejmującej 
otrzymany towar.

2.    Płatność będzie wykonana w złotych polskich.

§ 3.         FAKTUROWANIE  

1. WYKONAWCA   wystawi  fakturę VAT za cząstkowo dostarczony towar przekaże je 
ZAMAWIAJĄCEMU.

§ 4.         TERMIN I WARUNKI  WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. WYKONAWCA dostarczy  przedmiot umowy w czasie do 48 godzin, po telefonicznym 
lub faxowym złożeniu zamówienia na dane zamówienie cząstkowe- na warunkach       do 
oznaczonego miejsca wykonania tj – Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu ul. Kolonia 
1B,  07- 411 Rzekuń, dostawa  nastąpi w  ciągu 48 godzin po otrzymaniu  zamówienia  drogą 
faksową  lub telefoniczną,  w czasie kontaktowym  tj 7.00-15.00.

§ 5.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU  GWARANCJI    
Warunki  odpowiedzialności  określa  niniejsza  umowa,  Kodeks  Cywilny  oraz  oferta  WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO.

1. WYKONAWCA gwarantuje prawidłową jakość  „ przedmiotu umowy ” , na okres 
………….   miesięcy. 

2. Gwarancja będzie obowiązywać od daty ostatecznego odbioru  „ przedmiotu umowy ” 
określonego w § 4, pkt. 1  niniejszej umowy.

§ 6.         POUFNOŚĆ  

1. Umowa jest  jawna i  podlega  udostępnieniu  na zasadach  określonych  w przepisach  o 
dostępie do informacji publicznej. Niemniej, WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej 
pisemnej  zgody  ZAMAWIAJĄCEGO,  ujawnić  treści  umowy  ani  dokumentacji 
dotyczącej  całego systemu lub  informacji  dostarczonej  ZAMAWIAJĄCEMU lub  na 
jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

2. WYKONAWCA zobowiązuje  się  do  utrzymania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  dotyczących 
działalności  ZAMAWIAJĄCEGO uzyskanych  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy.  Dotyczy 
to w szczególności danych, w posiadanie  których wejdzie WYKONAWCA.
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3. WYKONAWCY nie  wolno,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  ZAMAWIAJĄCEGO, 
wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w § 6, pkt. 1 
i 2, w innych celach niż wykonanie umowy.

4. Jakikolwiek  dokument  inny  niż  umowa,  o  którym  mowa  w  §  6,  pkt.  1,  pozostaje 
własnością ZAMAWIAJACEGO i podlega zwrotowi na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO 
wraz  ze  wszystkimi  jego  kopiami  oraz  nośnikami,  na  których  dokument  ten  został 
zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

§ 7. KARY  UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

1. W  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  dostawy  WYKONAWCA  jest  zobowiązany  do 
zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  § 4 pkt.  1.

2. W przypadku zwłoki w usunięciu wad,  wynikających z gwarancji  WYKONAWCA jest 
zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości  0,5 % wartości umowy brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  § 5 

3. .  W  przypadku  wystąpienia  szkody,  przewyższającej  wartość  kary  umownej 
WYKONAWCA  zapłaci  ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie  uzupełniające  do 
wysokości poniesionej szkody.
4. Za płatność dokonaną po terminie określonym w § 2  WYKONAWCA ma prawo 

domagać się ustawowych odsetek.

§ 8.         KLAUZULA PRAWNA  

1. Strony  zobowiązują  się  w  przypadku  sporów  zaistniałych  z  tytułu  umowy,  dążyć  do 
osiągnięcia porozumienia.

2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez 
Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

3. W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie 
przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

4.     W przypadku  sprzeczności  pomiędzy  postanowieniami  zawartymi  w  w/w   aktach, 
pierwszeństwo  w      zastosowaniu  mają  postanowienia  korzystniejsze  dla 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 10.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.

 WYKONAWCA  :   ZAMAWIAJĄCY  :
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Oznaczenie sprawy : ZP-1/2010
Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………..
……………………….
……………………….
(Wykonawca / Osoba fizyczna)

Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Rzekniu
Ul. Kolonia 1b
07-411 Rzekuń

O Ś W I A D C Z E N I E
DLA OSÓB FIZYCZNYC H

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2009r. Nr 223 poz. 1778)

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  29 

stycznia  2004r.  -  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2009r.  Nr  223 poz.  1778),  na 

dostawę  materiałów  do  budowy  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  obręb  Czarnowiec  – 

Tobolice, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w tym samym nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w 

art. 24 ust1 pk. 2 ustawy.

............................, dnia, .............................  

....................................................................
Miejscowość Data Podpis osoby

       ( Czytelny podpis i pieczątka z imieniem i 
nazwiskiem)
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Załącznik nr 6 

Wykaz zrealizowanych dostaw , w okresie ostatnich  trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- 
w tym okresie.

Lp
Zamawiający Data 

wykonania
Przedmiot wykonanej 
dostawy

Wartość brutto

1

2

3

Należy dołączyć potwierdzenie należytego wykonania dostawy np. referencje, protokoły odbioru

………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej przez wykonawcę
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