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Rozdział I. Informacja o Zamawiającym
Zamawiający :
Klub Przyrodników
ul.1 mają 22, 66-200 Swiebodzin
reprezentowane przez
Robert Stańko
województwo lubuskie, powiat świebodziński
tel. 0683828236 fax 0683828236
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
• p. Robert Stańko - w sprawach merytorycznych,
• p. Robert Stańko - w sprawach dotyczących procedury przetargowej.
1. Wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faxem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania
w formie jak powyżej.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie
później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.kp.org.pl a dla Wykonawcy, który osobiście pobrał Specyfikację od Zamawiającego
zostanie przesłana niezwłocznie na podany adres.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji. Dokonana zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie
internetowej zamieści ją także na tej stronie.
7. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający przekaże Urzędowi Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający
zamieści na stronie internetowej jw.
9. W przypadku, gdy dokonana zmiana Specyfikacji powodować będzie konieczność zmian
w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
13. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
14. Zamawiający nie planuje wykonywanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Zamawiający nie będzie organizował zebrania wykonawców .

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej
„ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ta ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 „ustawy” jw.
o wartości poniżej 133.000 euro.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

.1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia
•
•

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z
2007r Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 23.04.1964r.- Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16 z 1964r. poz. 93 z później. zm.)

2. Przedmiot zamówienia.
Zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest odmulenie jeziora Baba na powierzchni 2000m2
warstwą 80 cm oraz zdjęcie 30 cm warstwy murszu z powierzchni 7500 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekt techniczny stanowiący
załącznik do specyfikacji.
Warunki wykonywania zadania.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 1 do specyfikacji.
Warunki zapłaty za wykonane usługi.
•
•

Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu
podwykonawczego, rozliczanego wg. cen jednostkowych przyjętych w ofercie.
Zapłata za wykonane usługi następować będzie w ciągu 30 dni po złożeniu faktury.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zadania : 15 marca 2010.

Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a
spełniający następujące warunki :
1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Udzielą gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy:
1. wykażą i udokumentują w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, doświadczenie w realizacji usług
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości brutto nie mniejszej niż 50
000 PLN (brutto) w okresie ostatnich pięciu lat.

2.dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w
tym kierownik robót posiadający uprawnienia w branży wodno-melioracyjnej, co wykażą w
załączniku nr 2 do specyfikacji.
3. dysponują lub będą dysponować narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, co wykażą w załączniku nr 3 do specyfikacji.
4. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie usług w ustalonym
terminie, w tym względzie posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł
5.posiadają aktualne na dzień składania oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 10.000 zł i zobowiążą się do
odnawiania polisy ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji Usług,
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale
VI Specyfikacji.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta odrzucona.
Rozdział VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia,
do oferty następujących oświadczeń i dokumentów :
- celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności –
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji, wraz z
załącznikiem Nr 5 (kosztorys ofertowy)
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 –
3 ustawy- załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji
3) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawyzałącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji
4) Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia i podpisania
pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych
dokonuje pełnomocnik.
5) Spółki cywilne – pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie,
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień
publicznych, Wykonawca ma złożyć następujące dokumenty do oferty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub
oświadczenie wykonawcy , potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty
ma dołączyć następujące dokumenty:
3.1. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zgodnie z załącznikiem nr 2
do Specyfikacji .
3.2. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce
powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części usług
podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 8 do Specyfikacji.
3.3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 9 do Specyfikacji, w
przypadku uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia osób wskazanych w załączniku nr 8 do
Specyfikacji nie będących pracownikami Wykonawcy.
3.4. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnie z
załącznikiem nr 10 do Specyfikacji z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane
należycie. W wykazach tych tym, Wykonawca musi wskazać, iż wykonał usługi o wartości brutto
nie mniejszej niż 50 000 zł (brutto) za ostatnie pięć lat łącznie,
3.5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji
3.6. pisemnego zobowiązania innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 9 do Specyfikacji
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty musi dołączyć następujące
dokumenty:
4.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert. Z załączonego dokumentu ma wynikać, że wykonawca posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,0 zł.
4.2.
Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000 zł .
4.3. Oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłużania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na cały okres świadczenia Usług.
5 . Forma dokumentów i oświadczeń.
1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną

8. Uzupełnienia dokumentów i wyjaśnienia dotyczące treści oświadczenia i dokumentów.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert- art. 26 ust. 3 ustawy.

Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Rozdział VIII. Termin związanie ofertą.

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX. Sposób przygotowania oferty.

9.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.2 Oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą
maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, czego dowód
winien znaleźć się w ofercie.
9.3 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
9.4 Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
9.5 Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.
Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Adres Zamawiającego
„Oferta – Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1

pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”
Adres wykonawcy składającego ofertę
Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem,
bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu
kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z
powodu złego opisu.

9.6 Każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być
potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do
podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć
się w ofercie. Zamawiający może żądać potwierdzenia zgodności z oryginałem dokumentu złożonego
w ofercie jeśli potwierdzenie nie znajdzie się w ofercie lub przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
9.7 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153
poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu
celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony
„Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Specyfikacji przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała
oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
9.8 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części
oferty, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
9.9 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).
9.10

Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

9.11

Zaleca się, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający de kompletację.

9.12
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki do złożonej oferty w formie
pisemnej przed terminem składania ofert.
9.13
Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona
oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak w
pkt. 9.7).
9.14
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
9.15
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
9.16
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty,
zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

10.1.
Oferty należy składać do dnia 24 listopada 2009r.
do godziny 10 00 w biurze Zamawiającego : 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
10.2.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24 listopada
2009r. o godzinie 10 15 w siedzibie Zamawiającego – 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
10.3.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania
ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
10.4.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający
poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.5.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
10.6.
W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy
otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w
punkcie 10.4 i 10.5.
10.7.
Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena - (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o cenach; Dz. U. Nr 97, poz. 1050) wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług.
2. Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego, w złotych polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń)
łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT,
3. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej
na dzień składania ofert.
4. Określony w niniejszej Specyfikacji rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do
obliczenia ceny oferty i określenia kwoty maksymalnego zobowiązania.
5. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać na podstawie zakresu rzeczowego określonego do
wyceny.
6. Cena oferty za zakres określony w ofercie wykonawcy zostanie przyjęta, jako umowna.
7. Zamawiający odrzuca ofertę miedzy innymi, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy). W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco
niską cenę mają zastosowanie przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy.
Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Ocena ofert.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena –100%
Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryterium.
Waga - 100
Cena oferty najniższej brutto
Wartość punktowa = ------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty brutto
Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
−

-

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegających na
niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona- zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy.
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
1) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
2) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny;

b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
1) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
2) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
3) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia
wyrażone słownie;

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.
1655 późn. zm.).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach,
zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 223, poz. 1655 późn. zm.).
Rozdział XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu
zawarcia umowy
1. Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne
dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w rozdz. V i VI.
2. W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy Zamawiający
wymagać będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców w ramach zawartego
konsorcjum, która będzie stanowić załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.
Rozdział XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy
1) Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do Specyfikacji.
2) W sporządzanej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.
3) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej
Specyfikacji zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
4) Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i Specyfikacji.
5) W razie nienależytego wykonania usług lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się
on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.
6) W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu usług, będą one rozliczane
wg cen jednostkowego wykonania podanych w ofercie wybranego wykonawcy.
7) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.6
Ustawy prawo zamówień publicznych

Rozdział XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji, czynności podjętych przez
Zamawiającego w postępowaniu przetargowym oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień Specyfikacji, wnosi się w
terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.
3. Protest dotyczący czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy wnosi
się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub
protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
7. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę.
2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
4) odrzucenia oferty
Rozdział XVII. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
2. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek.
Rozdział XVIII. Załączniki do specyfikacji
1.
2.
3.
4.
5.

formularz oferty - załącznik nr 4
kosztorys ofertowy
- załącznik nr 5
Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 6
Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 7
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia - załącznik nr 2
6. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia załącznik 8
7. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3
8. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania
zamówienia
- załącznik 9
9. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie załącznik nr 10
10. Wzór umowy - załącznik nr 11
11. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1
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OPIS
TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania projektu budowlanego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego {Odbudowa
zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą „Jezioro Baba’’ Etap I , jest zlecenie Gminy miasta Złotów z
siedzibą przy Urzędzie Miejskim Al. Piasta 1.
77-400 Złotów.

2. Położenie.
Teren objęty projektem jest położony na lewym brzegu jeziora Baba od ujścia
rzeki Głomi do około czterystu metrów w górę wzdłuż brzegu.
Jezioro Baba, nr działki 279/1, o powierzchni 19.53ha jest własnością Gminy Miasta
Złotów i stanowi nieużytki oraz wody płynące.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przywrócenie pierwotnego naturalnego charakteru tego
miejsca , z przeznaczeniem na rekreację połączoną z edukacją przyrodniczą .
Opracowanie swoim zakresem obejmuje działkę nr 279/1, którą stanowią wody
płynące oraz nieużytki. Projekt obejmuje odmulenie jeziora Baba na powierzchni
2500m2 warstwą 80 cm oraz zdjęcie 30 cm warstwy murszu z powierzchni 7500m2.
Wzdłuż brzegu na odcinku 215m w pasie o szerokości 6m zostanie usunięty grunt
nasypowy, który w przeszłości był składowany jako odpad wzdłuż brzegu jeziora.
Wydobyty urobek posłuży do uformowania nabrzeża.

4. Dane wyjściowe.
Dane klimatyczne:
- długość sezonu wegetacyjnego wynosi 210 dni
- średni opad roczny H=550mm
Mapy:
- plan sytuacyjno –wysokościowy 1:500
- pomiary uzupełniające w terenie .
5. Rozwiązania projektowe.

Projektuje się wykop wzdłuż brzegu na odcinku 215m, usunięcie namułu na
powierzchni 2500m2 warstwą 80cm, oraz usunięcie 30cm warstwy murszu z
powierzchni 7500m2. Od miejsca wypływu Głomi z jeziora Baba na odcinku 350m
projektuje się trzy powierzchnie do odmulenia, pierwsza o powierzchni 1000m2 od hm
0+00 do 0+50, druga od hm 2+00 do 2+65 o powierzchni 990m2, trzecia od 2+65 do
3+50 o powierzchni 510m2 . Wykop zaprojektowano na odcinku 215m, pasem
szerokości 6m, od hm 0+50 do hm 2+65.
Powierzchnie przeznaczone do zdjęcia murszu zlokalizowane jest wzdłuż brzegu z
prawej strony wykopu oraz w pasie pomiędzy powierzchnią odmulaną a jeziorem.

6.

Kolejność wykonania robót.

Projetowane roboty należy wykonać przy użyciu koparki KM 251 z przedłużonym

wysięgnikiem o zasięgu do 16m i na materacach. Do rozplantowania urobku należy
zastosować lekką spycharkę o mocy 75KM typu błotniak. Odmulenie od hm 2+65
do hm 3+50 wykonać koparką o pojemności łyżki 0.25 m3 na pontonach, pozostałe
powierzchnie koparką KM 251 na materacach. Należy zachować
następującą kolejność robót:
1) zdjęcie murszu
2} odmulenie powierzchni 1000 m2 od hm 0+00 do 0+50
3} odmulenie powierzchni 990m2 od hm 0+50 do hm 2+65
4) wykop na odkład KM251, hm 0+50 do hm 2+65
5} rozplantowanie urobku warstwą 20cm DT75
6} odmulenie powierzchni 510m2, od hm 2+00 do hm 2+65

7.

Eksploatacja i konserwacja.

Eksploatacja i konserwacja będzie polegała na utrzymaniu, na odmulonych
powierzchniach, lustra wody pozbawionego roślinności. w przypadku nadmiernego
nagromadzenia namułów należy usunąć je przy pomocy koparki na pontonach.

Informacja dotycząca BIOZ

Nazwa adres:

Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „Jezioro Baba’’

Inwestor:

Gmina Miasta Złotów z siedzibą przy Urzędzie Miejskim
Al. Piasta 1.
77-400 Złotów

Projektant:

mgr inż. Zbigniew Graś
78-600 Wałcz
ul. Ob. Westerplatte 37

Branża :

melioracyjna

Zawartość opracowania : część opisowa
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.
Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą „Jezioro Baba’’ Etap I
obejmuje swoim zakresem roboty ziemne:
1) zdjęcie murszu
2} odmulenie powierzchni 1000 m2 od hm 0+00 do 0+50
3} odmulenie powierzchni 990m2 od hm 0+50 do hm 2+65
4) wykop na odkład KM251, hm 0+50 do hm 2+65
5} rozplantowanie urobku warstwą 20cm DT75
6} odmulenie powierzchni 510m2, od hm 2+00 do hm 2+65
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie oraz w sąsiedztwie projektowanego obiektu nie występują obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Nie występują

4. Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji robót.

Nie występują

5. Prowadzenie instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji robót , wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie
muszą być przeszkoleni z ogólnych zasad BHP obowiązujących w budownictwie.
Przed przystąpieniem do konkretnych rodzajów robót należy przeszkolić pracowników
z zakresu BHP szczegółowego dla tych robót.
6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwu.
Wszyscy pracownicy poruszający się po budowie muszą posiadać kaski ochronne
odpowiadające obowiązującym przepisom. Budowę oznakować zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie dopuszczać osób postronnych . Zapewnić drogę dojazdową. Zapewnić kontakt
telefoniczny i powiadomić pracowników o numerach alarmowych jak:
-policja
-karetka ratunkowa
-straż pożarna
Na budowie w miejscu dostępnym winna znajdować się apteczka ze środkami pierwszej
pomocy.

Opracował:
mgr inż. Zbigniew Graś

PRZEDMIAR ROBÓT
Obiekt: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą „Jezioro Baba”. Etap I

lp.
1.

2.

podstawa
wyceny
KNR2-01
0220/01
t 9904
KNR2-01
0531/01

opis robót

Ilość

J. m.

Wykop na odkład KM-251 gr. kat. I-II, spod wody, na materacach.

4.59

100m3

4.59

100m3

4.59

100m3

4.08

100m3

16.00

100m3

16.00

100m3

16.00

100m3

16.00

100m3

22.50

100m3

Wykonanie i konserwacja materacy.

Rozplantowanie urobku spycharką DT-75 KM warstwą 20 cm.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KNR2-01
0416
KNR2-11
104/02
KNR2-01
0220/01
t9904
KNR2-01
022/01
KNR2-01
0531/01
KNR2-01
0220/01
KNR2-11
104/02

Odmulenie koparką o pojemności 0.25 m3
powierzchnia 500m2

na pontonie, gr. kat.I-II ,

2

Odmulenie jeziora na powierzchni 2000m
warstwą 0.80m, KM251 na materacach, gr. kat I-II

Przerzut uprzednio odspojonego gruntu,KM251
na materacach
Wykonanie i konserwacja materacy

Plantowanie urobku koparką KM251

Odmulenie koparką o pojemności 0.25 m3 na pontonie, gr. kat.I-II ,
zdjęcie murszu na pow. 7500m2 warstwą 30cm

Plan zagospodarowania terenu

Załącznik nr 2
.........................................
(pieczątka Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA p.n.

Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”

Uwaga! Należy załączyć dokumenty, stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz
zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. (Jeśli osoby wymienione w tym załączniku nie są pracownikami wykonawcy, wykonawca musi złożyć oświadczenie zgodnie z
załącznikiem ............. do Specyfikacji)

.................................... dnia...........................2009 r.
Lp.

Nazwisko i imię

Wykształcenie

………………………………..................................................
Zakres wykonywanych czynności
Kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia

Opis doświadczenia (np. lata pracy)

Rodzaj i numer
uprawnień

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)
WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA W
WYKONANIU ZAMÓWIENIA
pn.

„Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”
LP

RODZAJ NRZĘDZII I URZĄDZEŃ

ILOŚĆ
SZTUK

Uwaga!
Jeśli narzędziami
i
urządzeniami wymienionymi w tym
załączniku
wykonawca będzie
dysponował
wykonawca musi
złożyć oświadczenie zgodnie z
załącznikiem ...... do Specyfikacji

.................................... dnia...........................2009 r.

................................................
podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 4
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony
Postępowanie opublikowane : BZP .................................

4.2.1.1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………….
Siedziba……………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………………..
nr NIP …………………………………………………………………………………………….
nr REGON ……………………………………………………………………………………….
5.1. Dane dotyczące zamawiającego:

KLUB PRZYRODNIKÓW
..........................................................
.....................................................................
siedziba .....................................................
województwo ........................., powiat .......................
tel........................... fax ..........................

5.2.1.1. Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składam swoją ofertę na:

„Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
wartość
1

Kwota za wykonanie
przedmiotu
zamówienia – brutto
w zł
w tym wartość
podatku
VAT – w złotych

słownie

5.2.1.2. Termin zakończenia zadania: do .................................. roku.
5.2.1.3. Warunki płatności:
minimum zgodne ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr
.................... do SPECYFIKACJI.
5.2.1.4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i
dokumenty :
3. ………………………………………………………………………………………………
4.

………………………………………………………………………………………………

5.

………………………………………………………………………………………………

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. …………………………..................................................................................……....
11. …………………………..................................................................................……....
12. …………………………..................................................................................……....
13. …………………………..................................................................................……....
14. …………………………..................................................................................……....
15. …………………………..................................................................................……....
16. …………………………..................................................................................……....
17. …………………………..................................................................................……....
18. …………………………..................................................................................……....
19. …………………………..................................................................................……....
20. …………………………..................................................................................……....
21. …………………………..................................................................................……....
22. …………………………..................................................................................……....
23. …………………………..................................................................................……....
24. …………………………..................................................................................……....
25. …………………………..................................................................................……....

Zobowiązujemy się do przedłużania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na
cały okres świadczenia Usług.
UDZIELAM .......................gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
6.1. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......................….
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6.2.1.1. Inne informacje wykonawcy:

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

………….............……………………………………
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )
data .......................................................................

Załącznik nr 5

KOSZTORYS OFERTOWY
Obiekt: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą „Jezioro Baba”. Etap I

lp.

podstawa
wyceny

opis robót

Ilość

J. m.

KNR2-01
0220/01
t 9904
KNR2-01
0531/01

Wykop na odkład KM-251 gr. kat. I-II, spod wody, na
materacach.

4.59

100m3

Wykonanie i konserwacja materacy.

4.59

100m3

3.

KNR2-01
0416

Rozplantowanie urobku spycharką DT-75 KM warstwą
20 cm.

4.59

100m3

4.

KNR2-11
104/02

Odmulenie koparką o pojemności 0.25 m3
pontonie, gr. kat.I-II

4.08

100m3

5.

KNR2-01
0220/01
t9904

Odmulenie jeziora na powierzchni 2000m2
warstwą 0.80m, KM251 na materacach, gr. kat I-II

16.00

100m3

6.

KNR2-01
022/01

16.00

100m3

7.

KNR2-01
0531/01

16.00

100m3

8.

KNR2-01
0220/01

16.00

100m3

9.

KNR2-11
104/02

22.50

100m3

-----------

---------

1.

2.

na

Przerzut uprzednio odspojonego gruntu,KM251
na materacach
Wykonanie i konserwacja materacy

Plantowanie urobku koparką KM251

Odmulenie koparką o pojemności 0.25 m3 na
pontonie, gr. kat.I-II zdjęcie murszu na pow. 7500m2
warstwą 30cm.
--------------------------------------------------------Razem
Koszt projektu
Nadzór nad robotami
--------------------------------------------------------OGÓŁEM

Cena jed.

Wartość

Załącznik nr 6
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n :

„Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam(y) pisemne zobowiazanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 7
.................................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n

„Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”
w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2009 r.

…........................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 8
.................................................
pieczęć wykonawcy

„Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”

PODWYKONAWCY

Należy wymienić proponowany zakres prac przeznaczony dla Podwykonawców

Lp
.

Podwykonawca
(nazwa, adres –
wpisać, jeżeli
podwykonawca
został ustalony )

Zakres rzeczowy
podzlecenia

..........................., dnia ..................2009r.

Udział
procentowy
podzlecenia

Podpis
podwykonawcy

Załącznik nr 9
Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ja
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(dane podmiotu)
Zobowiązuję się do udostępnienia niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia
wymienionych w załączniku nr 8 Specyfikacji w ramach postępowania

„Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(uprawnienia)

(zakres wykonywanych czynności)

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(uprawnienia)

(zakres wykonywanych czynności)

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(uprawnienia)

(zakres wykonywanych czynności)

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(uprawnienia)

(zakres wykonywanych czynności)

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(uprawnienia)

(zakres wykonywanych czynności)

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(uprawnienia)

(zakres wykonywanych czynności)

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(uprawnienia)

(zakres wykonywanych czynności)

..................................., dnia ..................2009 roku

................................................................................
podpisy osób składających oświadczenie

Załącznik nr 10
Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Informacja
o wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót
o charakterze i wartości zbliżonej do zamówienia
(patrz pkt 4.1 rozdz. V)
Lp.

Nazwa
Zamawiającego

Rodzaj i zakres
Robót

Wartość
netto

Termin
rozpocz. zakończ.

............................
Miejscowość i data:

Załącznik nr 11
WZÓR
UMOWA Nr ………………..
Zawarta w dniu ............................ pomiędzy …………………………………………………
z siedzibą w ………………………przy ul. ………………………………… - zwanym dalej w
treści umowy Zamawiającym reprezentowanymi przez:
p. ……………………………………………………..
p. ................................................................................................................
a
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................... przy ul. ............................................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez
p. ................................................................................................................
p. ................................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:

„„Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1
pod nazwą „JEZIORO BABA” Etap I”

”
2. Zakres robót określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze
wszystkimi załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
1.
2.
3.
4.

Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi dnia .......................................
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień ..............................
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ......................................
Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie z następujących powodów:
- z powodu siły wyższej,
- z powodu zmian jakie wprowadził Zamawiający,
- z winy Zamawiającego.
- z braku środków na finansowanie robót.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli
niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można
było wcześniej przewidzieć, a nie wynikła ona z winy Wykonawcy.

§3
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:
p. ........................................................................................................
w specjalności ......................................................... posiadającego uprawnienia Nr ...................
wydane przez ............................................................ dnia ........................................
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
p. .........................................................................................................
w specjalności .............................................................. posiadającego uprawnienia Nr ..............
wydane przez ........................................................... dnia ............................

§4
Strony ustalają następujący zakres obowiązków:
l. Obowiązki Zamawiającego:
- wskazanie miejsca wykonywania prac wraz ze szczegółowym określeniem zakresu, rodzaju
i sposobu wykonania robót,
- realizacja należności za roboty w terminie określonym umową,
- udostępnianie obowiązujących w Lasach Państwowych norm i instrukcji,
- dokonywanie odbioru wykonywanych prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania
zlecenia.
2. Obowiązki Wykonawcy:
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wykonania robót,
- terminowe wykonywanie zleconych prac,
- ubezpieczenie budowy i wykonywane roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej
(odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych),
- utrzymanie terenu wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- uporządkowanie i oczyszczenie terenu wykonywania robót po ich zakończeniu oraz
przekazanie go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ostatecznego odbioru prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, na których wykonywane są prace
niebezpieczne.
- wykonanie robót z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.
- na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów:
- certyfikat zgodności z Polską Normą lub
- polską aprobatę techniczną.

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie
do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania – sporządzając protokół robót
dodatkowych zatwierdzony przez osobę wymienioną § 5 ust. 2,
- w przypadku wykonania robót dodatkowych bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego, koszt wykonania obciąży Wykonawcę,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji innych robót bądź urządzeń
zobowiązuje się Wykonawcę do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
§5
1. Strony ustalają, że obowiązująca ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz wybrana w trybie przetargu ofertą Wykonawcy,
będzie wynagrodzenie w formie ceny umownej za kwotę .................................... brutto
słownie: .................................................................................................................................
2. Zapłata za wykonane roboty uregulowana będzie przelewem na rachunek wskazany na
fakturach Wykonawcy w terminie do 30 dni roboczych od daty potwierdzenia do zapłaty
przez inspektora nadzoru.
3. Strony ustalają, że podstawą do rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie kosztorys
powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w sposób narastający na podstawie
złożonej oferty oraz obmiarów wykonanych robót z uwzględnieniem tych samych cen
czynników produkcji, z tym, że Wykonawca nie jest upoważniony do żądania za
wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie
i umowie.
§6
1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony rozszerzają odpowiedzialność
z tytułu rękojmi w ten sposób, że uprawnienia te wygasają po upływie ..... miesięcy licząc
od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości
w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji na wykonane roboty
wynosi ..... miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
§7
1. Podstawą wystawienia faktury będzie oryginał „Protokołu końcowego odbioru robót"
podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
2. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie i potrącić należność z faktury.
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na
koszt Wykonawcy.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu
stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych.
5. Zamawiający wyznaczy termin ostateczny odbioru robót po upływie okresu rękojmi oraz
terminu na protokolarne usunięcia stwierdzonych wad.
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,15% wartości
robót nie wykonanych, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie
rękojmi w wysokości 1000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 2.000,00 złotych za każdy dzień przerwy.
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego robót, od których odstąpiono.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego robót, od których odstąpiono,
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 500,00
złotych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym
odbiór miał być zakończony.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do
umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla
Zamawiającego korzystna.
§10
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizację robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
e) Wykonawca w sposób rażący nie respektuje poleceń osób upoważnionych do nadzoru
inwestorskiego,
f) Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa
ich wykonania.
W przypadku określonym w pkt. 1 lit. b – f, odstąpienie nastąpi ze skutkiem
natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z terminową zapłatą faktur mimo pisemnego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę zatwierdzonych
faktur, określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego (osoba wskazana w § 5 ust. 1) sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,
b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada. Niezwłocznie a najpóźniej w terminie 10 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.
§11
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi*.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi poza następującymi
robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:*
a) .................................................................................................................................
3. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ
z podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych
w art.6471 KC w trybie niżej określonym:
a) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej,
b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy
z podwykonawcą.
Projekt umowy wymaga akceptacji zamawiającego. Treść projektu umowy
z podwykonawcą (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych
postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie
z Zamawiającym;
c) Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy
podstawę jej zawarcia z podwykonawcą.
d) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonane roboty budowlane
Zamawiający zapłaci Wykonawcy w częściach:
• część wynagrodzenia otrzyma Wykonawca w wysokości takiej, jaka
przysługuje podwykonawcy z tytułu zawartej przez podwykonawcę umowy z
Wykonawcą;
• pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane otrzyma Wykonawca w ciągu 5 dni po dostarczeniu przez
niego Zamawiającemu oryginału pisemnego pokwitowania podwykonawcy
o otrzymaniu przez podwykonawcę należnego od Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane. Jeżeli podwykonawca odmawia pokwitowania –
Wykonawca jest zobowiązany złożyć otrzymane od Zamawiającego
wynagrodzenie do depozytu sądowego.
O złożeniu wynagrodzenia do depozytu sądowego Wykonawca zawiadomi
listem poleconym niezwłocznie podwykonawcę i Zamawiającego. Ważne
złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia;
w takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy pozostałą część
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane przez
Wykonawcę roboty budowlane;
e) W przypadku gdy harmonogram robót przewiduje w różnej kolejności wykonanie
zakresu robót przez podwykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania (z
wcześniej zafakturowanych robót) części lub całości wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy za wykonane przez niego roboty w wysokości wynagrodzenia należnego
podwykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu oryginału
pisemnego pokwitowania podwykonawcy o otrzymaniu przez podwykonawcę należnego
od Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienia pkt. „4" w zakresie depozytu sądowego
mają odpowiednie zastosowanie;

f) W umowie pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą strony zastrzegą, że potwierdzoną
przez podwykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię faktury wystawionej przez
podwykonawcę dla Wykonawcy, Wykonawca dostarcza zamawiającemu jako załącznik
do faktury Wykonawcy;
g) Wykonawca i podwykonawca zastrzegą w umowie obowiązek przedstawienia przez
podwykonawcę Zamawiającemu (równolegle — w terminie wystawiania faktury
Wykonawcy) egzemplarza – potwierdzonej przez podwykonawcę kserokopii faktury
skierowanej do Wykonawcy;
h) Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym
podwykonawcą.
4. Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu
materiałów ( urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo
to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne
postępowanie sądowe lub egzekucyjne.
*-niepotrzebne usunąć

§13
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sąd Rejonowy w Złotowie.
§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§15
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§16
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
2. Ogłoszenie o wyborze oferty.
3. Oferta Wykonawcy.
4. Obowiązki bhp opracowane na potrzeby wykonania robót budowlanych.

Zamawiający:

Wykonawca:

