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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
o wartości poniŜej kwoty określonej na
podstawie przepisów art.11 ust.8 Pzp.

o
-

ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się:
w Biuletynie Zamówień Publicznych
na stronie internetowej www.zim.wroc.pl
na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZIM.

• NAZWA ZAMÓWIENIA:
Przebudowa drogi sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b we Wrocławiu wraz z
infrastrukturą.
CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
77211400-6 Usługi wycinania drzew
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45232300-5Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych ciągów
komunikacyjnych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

• ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wrocław
działająca poprzez:
Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Januszowicka 15 A 53-135 Wrocław
działający w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A

• UśYTKOWNICY:

1)
2)

3)

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53-633 Wrocław – w
zakresie drogi, ciągu pieszo – rowerowego, sieci MTKK
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Na
Grobli 14/16, 50-421 Wrocław – w zakresie sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
Polski Związek Działkowców ul. Starogroblowa 4, 54-241 Wrocław
– w zakresie ogrodzenia terenu ogródków działkowych.

Wrocław, czerwiec 2013 r

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
tel. +48 71 36 07 332
fax +48 71 36 07 331
kancelaria@zim.wroc.pl
www.zim.wroc.pl
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SPIS TREŚCI:
I.
II.

Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia.
Informacje ogólne.

III.

Opis przedmiotu zamówienia.

IV.

Termin wykonania zamówienia.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków oraz Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

VI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania
oświadczeń
i
dokumentów,
wskazanie
osób
uprawnionych
do
porozumiewania się z Wykonawcami.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp).
Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp).
Opis sposobu przygotowywania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.

XII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XIII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

XV.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wzór umowy.

XVI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.

XVII.

Informacje uzupełniające.

Standardowe formularze
− Oferta (wzór nr 1 wraz z załącznikami).
− Wzór umowy (wzór nr 2).
− Wzór gwarancji zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (wzór nr 3).
− Wzór gwarancji wadialnej (wzór nr 4).

Załącznikiem do SIWZ jest dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej oraz wykaz ograniczeń do
dokumentacji projektowej Załącznika A do SIWZ
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I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Tryb udzielenia zamówienia
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art. 36 ust.
1 pkt 1 i 2
ustawy Pzp

1. Zadanie jest inwestycją wspólną Gminy jest inwestycją wspólną Gminy Wrocław, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA.
2. Do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia wyznaczono Zarząd Inwestycji
Miejskich.
3. UŜytkownikami, odbiorcami zrealizowanych robót będą:
− Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53-633 Wrocław – w zakresie drogi, ciągu
pieszo – rowerowego, sieci MTKK
− Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 14/16, 50-421
Wrocław – w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
− Polski Związek Działkowców ul. Starogroblowa 4, 54-241 Wrocław – w zakresie ogrodzenia
terenu ogródków działkowych.
4. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
Przebudowa drogi sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b we Wrocławiu wraz z
infrastrukturą.

II.

Informacje ogólne

art. 36 ust.
2 ustawy
Pzp

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą
Pzp”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 1964 Nr
16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać:
3.1. Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;
3.2. Faksem (numer faksu 071/360-73-31); elektronicznie (kancelaria@zim.wroc.pl): w zakresie
wszelkiej korespondencji między stronami, z zastrzeŜeniem, Ŝe jej treść zostanie
niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej, z wyłączeniem złoŜenia oferty, dla której
wymagana jest forma pisemna;
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość
zamówienia.
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a.
ust. 1 ustawy Pzp.)
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy
Pzp.).
11. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
12. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
13. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu
(z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału
w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
16. Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej.
17. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
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III.
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Opis przedmiotu zamówienia

art. 36 ust.
1 pkt 3
ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
drogi sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b wraz z infrastrukturą (kanalizacja sanitarna, sieć
wodociągowa, sieć MTKK), w celu poprawy stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa jej
uŜytkowników, poprawy walorów estetycznych terenu, doposaŜenia dróg w infrastrukturę
techniczną, skomunikowania ulic sąsiednich pomiędzy sobą, włączenie posesji nr 18, 18a, 18b
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację szamb.
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, projektową.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
3. Zakres robót finansowany przez ZIM obejmuje m.in.:
3.1. Budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Jutrzenki do
istniejącego złącza ZK w naroŜniku dz. nr 23 AM 15 obręb Klecina, ograniczonej
krawęŜnikiem betonowym wtopionym,
3.2. Budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej utrwalonej asfaltem na odcinku od istniejącego
złącza ZK w naroŜniku dz. nr 23 AM 15 obręb Klecina do posesji ul. Jutrzenki 18
ograniczonej rolkami z kostki kamiennej 18/20,
3.3. Budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni tłuczniowej utrwalonej asfaltem na
odcinku od posesji ul. Jutrzenki 18 do dz. nr 35/4 AM 15 obręb Klecina,
3.4. Budowę obustronnych poboczy i zjazdów o nawierzchni tłuczniowej,
3.5. Wykonanie wzdłuŜ drogi sączków pionowych z rur PVC D-110 mm wypełnionych Ŝwirem,
3.6. DemontaŜ i utylizacja istniejącego ogrodzenia dz. nr 23 wzdłuŜ sięgacza ul. Jutrzenki 18,
18a, 18b,
3.7. MontaŜ nowego ogrodzenia dz. nr 23 wzdłuŜ sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b,
3.8. MontaŜ słupków blokujących wjazd samochodom na ciąg pieszo – rowerowy,
3.9. Budowę ciągów sieci MTKK CRu1 z rur 4xHDPE40/3,7+DVK110T,
3.10. Budowę przyłączy MTKK typu PS2 z rur 2xHDPE40/3,7,
3.11. Budowę przyłączy MTKK typu PS1 z rur HDPE40/3,7,
3.12. MontaŜ studni kablowych SKO2g (rama cięŜka),
3.13. Odbudowę nawierzchni po robotach rozkopowych,
3.14. Organizację ruchu docelowego.
4. Zakres robót finansowany przez MPWiK obejmuje m.in.:
4.1. Budowę sieci wodociągowej z rur PEHD De 125 od węzła W1 do węzła W2,
4.2. MontaŜ hydrantu podziemnego DN 80,
4.3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych obustronnie glazurowanych DN
200 od studni IS1 do S4,
4.4. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych obustronnie glazurowanych
DN 150 do posesji nr 18, 18a, 18b - w granicach pasa drogowego,
4.5. MontaŜ trójników na sieci kanalizacji sanitarnej,
4.6. MontaŜ studni betonowych ø 1000,
4.7. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
4.8. Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót,
4.9. Odbudowę nawierzchni po robotach rozkopowych.
5. Szczegółowy zakres zamówienia określa:
5.1.dokumentacja projektowa opracowana przez „BESKO” ElŜbieta Staworko, Bogdan
Staworko s.c. ul. Słowińców 57, 52-339 Wrocław, obejmująca:
5.1.1. Projekt budowlany
5.1.2. Projekt wykonawczy – drogi i odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych
5.1.3. Projekt wykonawczy – budowa kanalizacji sanitarnej
5.1.4. Projekt wykonawczy – budowa sieci wodociągowej
5.1.5. Projekt wykonawczy – sieć MTKK

strona 4

Przebudowa drogi sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b we Wrocławiu wraz z infrastrukturą..

NZ/362–36/ul. Jutrzenki/2013

5.1.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
5.1.7. Projekt wykonawczy - organizacja ruchu docelowego
5.1.8. Dokumentacja badań geotechnicznych
5.1.9. Operat dendrologiczny
Uwaga!
Zakres zamówienia nie obejmuje nasadzeń Ŝywopłotu wzdłuŜ ogrodzenia dz. nr
23 od strony drogi sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b.
Wykaz ograniczeń do dokumentacji projektowej określa załącznik A do SIWZ –
Wykaz ograniczeń do dokumentacji projektowej
5.2. Wykaz ograniczeń do dokumentacji projektowej – stanowiący załącznik A do
SIWZ
5.3. ZDiUM
Opracowanie: Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwację
pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

oznakowania

5.4. MPWiK
5.4.1. Opis technologii kartowania branŜowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla
MPWiK we Wrocławiu
5.4.2. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie
sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
5.5. Inne opracowania:
5.5.1. Projekt wykonawczy - organizacja ruchu zastępczego
5.5.2. Projekt wykonawczy–zagospodarowanie placu budowy, obsługa komunikacyjna
budowy,
które stanowią jedynie materiał poglądowy.
W gestii Wykonawcy jest ocena zasadności i moŜliwości wykorzystania w/w materiału, jego
aktualizacja, zmiana, uszczegółowienie lub uzgodnienie.
Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze
budowy, obsługę komunikacyjną budowy, organizację ruchu zastępczego.
6. Zamawiający przekaŜe wybranemu Wykonawcy dokumentację wymienioną powyŜej
w następującej ilości:
− po 2 egz. projektów wykonawczych,
− po 1 egz.: STWiOR, projektu budowlanego, operatu dendrologicznego, specyfikacji
technicznej na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego, opisu technologii kartowania branŜowej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiu, wytycznych projektowania i
budowy. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza
wodociągowe i kanalizacyjne, dokumentacji badan geotechnicznych.
7. Dokumentacja projektowa do wglądu dostępna jest w Dziale Przygotowania Inwestycji ZIM,
II piętro, pok. 38 w godz. 8.00 – 14.00. Istnieje moŜliwość zamówienia kopii dokumentacji
projektowej (w ciągu 7 dni od złoŜenia zamówienia) lub moŜliwość udostępnienia
dokumentacji w celu wykonania kopii we własnym zakresie. Dokumentację do skopiowania
wypoŜycza się w godz. 15.00 - 15.30. Jej zwrot następuje następnego dnia do godz. 9.00.
WARUNKI REALIZACJI ROBÓT
8. Roboty prowadzone będą zgodnie z m.in.:
8.1.
Pozwoleniem na budowę – decyzja Prezydenta Wrocławia nr 1724/13 z dnia
18.04.2013 r.
8.2.
Decyzją na wycinkę krzewów nr WSR-Z.6131.2.91.2013.MS L.dz. 4175 z dnia
29.05.2013 r.
8.3.
Opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)nr 2998/2013 z dnia
11.02.2013 r.
8.4.
Uzgodnieniem Wydziału InŜynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (WIM)nr
WIM-ER.7221.3.13334.2012.MWO z dnia 18.01.2013 r.
8.5.
Uzgodnieniem WIM DZR nr WIM-ER.7221.1.1114.2013.MWO z dnia 26.02.2013 r.
8.6.
Uzgodnieniem
Zarządu
Dróg
i
Utrzymania
Miasta
(ZDIUM)
nr
IXUU.4262.171.137438.2012.DS z dnia 22.01.2013 r.
8.7.
Uzgodnieniem ZDiUM nr IXUU.4261.215.4358.2013 MG z dnia 25.01.2013 r.
8.8.
Uzgodnieniem ZDiUM nr IXUU.4261.433.5435.2013.JS z dnia 15.02.2013 r.
8.9.
Uzgodnieniem ZDiUM nr 215/2013 z dnia 25.01.2013 r.
8.10. Decyzją ZDiUM nr 86/2013 z dnia 25.01.2013 r.
8.11. Uzgodnieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) nr
II.402.69.2013 2013-08783KB z dnia 12.02.2013 r.
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8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
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8.23.

NZ/362–36/ul. Jutrzenki/2013

Uzgodnieniem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia (WŚiR)
nr WSR-Z.6131.3.285.2012.MS L.dz. 12093 z dnia 17.01.2013 r.
Uzgodnieniem WŚiR nr WSR-E.630.40.2013.BK L.dz. 2172 z dnia 26.03.2013 r.
Zaleceniami konserwatorskimi nr WZA.5183.2489.2012.AZ z dnia 02.07.2012 r.
Uzgodnieniem Telekomunikacji Polskiej nr TOTWSAU-WR.2110-026/13/DB z dnia
18.01.2013 r.
Uzgodnieniem Polskiego Związku Działkowców L.dz. 537/2013 z dnia 01.03.2013 r.
Pismem PZD L.dz. 1376/2013 z dnia 31.05.2013 r.
Pismem PZD L.dz. 764/2013 z dnia 27.03.2013 r.
Pismem właściciela ogrodu z dnia 27.03.2013 r.
Notatką słuŜbową z dnia 30.04.2013 r.
Uzgodnieniem Koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta nr WABAA.7021.1.6307.2013.BU z dnia 07.03.2013 r.
Uzgodnieniem Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa (DSG) nr TT-9/150/19-1/2013 z dnia
01.02.2013 r.
Uzgodnieniem Rady Osiedla Klecina z dnia 09.03.2013 r.

9. Zamawiający informuje, Ŝe posiada n/w uzgodnienia opracowań projektowych, o których
mowa w punkcie 5.5 :
9.1. Uzgodnienie ZDiUM nr EIO.4011.1.128.9819.17281.2013.AH z dnia 25.02.2013 r.
9.2. Uzgodnienie ZDiUM nr IXUU.4262.476.9822.2013.DS z dnia 20.02.2013 r.
9.3. Uzgodnienie WIM DZR nr WIM-ER.7221.1.1263.2013.ŁJ z dnia 28.02.2013 r.
10. Zamawiający informuje, Ŝe jest w trakcie zawierania umowy z Polskim Związkiem
Działkowców o czasowe zajęcie dz. nr 23 AM 15 obręb Klecina.
11. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie
stwarzający zagroŜenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest
odpowiedzialny za:
12. Wykonanie organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót uzgodnionej ze ZDiUM i
WIM DZR UM Wrocławia.
13. Organizację zaplecza i placu budowy z obsługą komunikacyjną budowy uzgodnioną w ZDiUM.
14. Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
15. Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich.
16. Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy.
17. Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc
wykonywania prac.
18. Utrzymanie w czystości kół pojazdów wyjeŜdŜających z placu budowy na ulicę. Jezdnię drogi
publicznej naleŜy oczyszczać na bieŜąco z błota i ziemi. Na wyjazdach z placu budowy naleŜy
zainstalować myjki do usuwania błota i ziemi z opon wyjeŜdŜających samochodów,
19. Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze
budowy, obsługę komunikacyjną budowy uzgodnioną w ZDiUM.
20. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robót. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciąŜać
Wykonawcę.
21. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania
powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz
zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z przesłaniem do wiadomości
Zamawiającemu.
22. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do:
22.1. Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami – w świetle ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
22.2. Sporządzenia i przedstawienia przed przejęciem pasa drogowego na plac budowy
inwentaryzacji majątku (materiału rozbiórkowego) znajdującego się na placu budowy z
podaniem miejsca pochodzenia (nazwa ulicy), asortymentu (rodzaj istniejącej
nawierzchni jezdni, chodników, rodzaj krawęŜników, obrzeŜy) i jego ilości z
proponowanym procentem odzysku materiałów wraz z dokumentacją fotograficzną.
22.3. Sporządzenia i przedstawienia przed przejęciem pasa drogowego na plac budowy
inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania infrastruktury pasa drogowego z
podaniem ich ilości długości lub powierzchni (studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, wpusty uliczne, oznakowanie pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej,
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zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery energochłonne, słupy oświetleniowe, itp.) wraz
z dokumentacją fotograficzną
22.4. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji moŜe odbywać się
jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ust.2
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
22.5. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt
wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
22.6. Poinformowania pisemnie Prezesa POD „Przyjaźń” oraz właściciela działki, na której
realizowane będą roboty o zamiarze wejścia na teren ogrodu działkowego oraz
ustalenie wszystkich niezbędnych warunków rozpoczęcia prac.
23. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny
ryczałtowej wchodzić będzie równieŜ:
23.1. Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie
ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, uporządkowanie placu
budowy, zaplecza budowy i drogi dojazdowej do budowy.
23.2. Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i
ewentualnych utrudnieniach, zabezpieczyć dojścia do posesji oraz zapewnić
awaryjny dojazd w miarę postępu robót
23.3. Dokonanie pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących posesji i porównanie z
rzędnymi projektowanej niwelety (przekazanie Zamawiającemu wyników)
23.4. W przypadku zmiany rzędnych terenu wyregulowanie poziomu istniejących pokryw
studni do projektowanej niwelety.
23.5. Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów z
uŜytkownikami infrastruktury.
23.6. Obsługa geotechniczna i geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu po 6 egz. dla kaŜdej branŜy
oddzielnie. W branŜy drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1. NaleŜy dołączyć
wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w
formacie *.rdl, *.dgm lub *.cit. Dodatkowo sieć wodociągową i kanalizacyjną naleŜy
skartować zgodnie z instrukcją kartowania sieci branŜowych MPWiK dostępną na
stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl w zakładce Wytyczne i załączyć do
dokumentacji na płycie CD lub DVD.
23.7. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej w ilości 3 egz. NaleŜy dołączyć wersję elektroniczną dokumentacji
powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.pdf, *.doc lub *.docx.
23.8. Dokonanie zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiarów
powykonawczych),
23.9. Dokonanie zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w Zarządzie Geodezji, Kartografii i
Katastru Miejskiego,
23.10. Wykazanie zmian gruntowych,
23.11. Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii
spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót.
23.12. Uzyskanie wszelkich ewentualnych zmian i aktualizacji uzgodnień na etapie realizacji
robót.
23.13. W razie potrzeby opracowania i zatwierdzenie w ZDiUM i WIM zmian do projektu
obsługi komunikacyjnej placu budowy oraz organizacji ruchu zastępczego.
23.14. DemontaŜ obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
23.15. Udział w komisyjnej inwentaryzacji nasadzeń i urządzeń znajdujących się na terenie
ogrodu działkowego - na obszarze wynikającym z zakresu zamówienia - w obecności
przedstawiciela Prezesa ROD „Przyjaźń”, właściciela ogrodu oraz rzeczoznawcy.
23.16. Odbudowę zniszczonego ogrodzenia, nawierzchni, krawęŜników, ujęć wody po
robotach rozkopowych na terenie ogrodu działkowego.
23.17. Za zniszczenia i straty w uprawach wykraczające poza obszar wynikający z
zakresu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
24. Do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜało równieŜ:
24.1. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu drzew i krzewów ręcznie bez uŜycia sprzętu
mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych
24.2. Prowadzenie wykopów w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań realizowanych sieci z
istniejącym uzbrojeniem terenu bez uŜycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroŜności. W miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem
terenu naleŜy stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości.
24.3. Prowadzone robót w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych pod
nadzorem Rejonu Energetycznego.
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24.4. Pisemne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z
realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezaleŜnie od
dokonanych wpisów w dziennik budowy.
24.5. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia
spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.
24.6. Zgłoszenie i czynny udział w odbiorach przez słuŜby zewnętrzne.
24.7. Przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z Zarządem
Dróg i Utrzymania Miasta, Wydziałem InŜynierii Miejskiej, Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Wydziałem Środowiska i Rolnictwa,
Telekomunikacją Polską, Polskim Związkiem Działkowców, Koordynatorem projektu
plastycznego wystroju miasta, Dolnośląską Spółką Gazownictwa, Radą Osiedla Klecina i
inne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność
wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montaŜowych oraz sztuką
budowlaną.
Do wbudowania mogą być uŜyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:
26.1. oznakowane CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejską
aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
26.2. umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo,
26.3. oznakowane, z zastrzeŜeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do
niniejszej ustawy.
26.4. wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jeśli jego właściwości uŜytkowe umoŜliwiają spełnienie wymagań
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób
określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania
przedmiotu zamówienia niŜ określony w dokumentacji przetargowej.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne,
swoich pracowników oraz podmiotów którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje
przedmiot umowy.
Wykonawca ma obowiązek powiadomić nadzór archeologiczny o rozpoczęciu i zakończeniu
robót ziemnych z wyprzedzeniem min. 7 dni.
Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie placu budowy,
rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy.
Kalkulując cenę ofertową naleŜy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres
czasowy.
Inwestycja zwolniona jest z opłat za zajęcie pasa drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (w obszarze i terminie
wykraczającym poza postanowienia umowne) zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji
administracyjnej karę pienięŜną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych –
Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami).
Inwestycja będzie obciąŜona opłatami, które ponosi Wykonawca, z tytułu realizacji robót na
terenie Polskiego Związku Działkowców:
− odszkodowanie za zniszczenia nasadzeń, zieleni, upraw, obiektów, urządzeń w trakcie
prowadzenia robót poza obszarem wynikającym z zakresu zamówienia,
− odszkodowanie za uniemoŜliwienie uŜytkowania działek w okresie uprawowym – poza
obszarem wynikającym z zakresu zamówienia,
− odszkodowanie za stratę w plonach na obszarze wynikającym z zakresu zamówienia.
Na terenie inwestycji prowadzone będą roboty gazociągowe związane z przyłączeniem do sieci
gazowej budynku mieszkalnego połoŜonego przy ul. Jutrzenki 18 przez Dolnośląską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław.
Przedmiotową inwestycję naleŜy prowadzić w koordynacji z budową gazociągu n/c De 125
oraz przyłącza gazu n/c De 40 do budynków przy ul. Jutrzenki 18.
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy DSG terenu dla potrzeb wykonania w/w
robót.
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37. Wykonawca robót zobowiązany jest realizować prace przy oznakowaniu pionowym dróg,
zgodnym ze Specyfikacją Techniczną na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i
wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
38. Wykonawca przed wprowadzeniem, zatwierdzonej przez WIM Dział Zarządzania Ruchem oraz
uzgodnionej przez ZDiUM organizacji ruchu zastępczego, zobowiązany jest zawiadomić organ
zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji, właścicieli posesji o
terminie jej wprowadzenia i utrudnieniach w dojeździe, jakie powstaną podczas trwania robót,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
39. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy
i Podwykonawców, dobierając trasy i uŜywając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z
transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do
minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca powinien
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w
związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
40. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uŜytkowania, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z
przepisów BHP, przeciwpoŜarowych i porządkowych.
41. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.
42. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz
wyprzedzeniem o terminie ich zakończenia.
43. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów uŜyte w dokumentacji przetargowej są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard, mogą być zastąpione przez inne równowaŜne, jednak obowiązek udowodnienia
równowaŜności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, naleŜy do Wykonawcy.
44. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i autorski.
45. Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania
przedmiotu zamówienia niŜ określony w dokumentacji przetargowej.

IV.

Termin wykonania zamówienia

art. 36 ust.
1 pkt 4
ustawy Pzp

Termin realizacji przedmiotu zamówienia trzy miesiące od daty zawarcia umowy .

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków oraz Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

art. 36 ust.
1 pkt 5 i 6
ustawy Pzp

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
i ponadto:
1.5. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy,
który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej, i kierownikami robót branŜowych
w specjalności:
− instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
− instalacyjnej
w
zakresie
sieci
i
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej
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Przez uprawnienia naleŜy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.)
lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do pełnienia samodzielnej
funkcji w budownictwie.

1.6. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie:
 drogi,
 sieci wodociągowej,
 kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
 MTKK
z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe wymienione roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uwaga! Warunek 1.6. może być spełniony łącznie lub oddzielnie tj.: w ramach jednego
lub kilku zamówień.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków, które ma złoŜyć Wykonawca wraz
z formularzem ofertowym (wzór nr 1):

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ART. 24 UST. 1 i 2

WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
UWAGI,

w tym

dokumenty wymagane
od Wykonawców
występujących
wspólnie

Lp.

Nazwa, rodzaj dokumentu

1.

2.

3.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór
1.1)

W przypadku
podmiotów
występujących
wspólnie
wymieniony w pkt. 1
dokument moŜe złoŜyć
kaŜdy z podmiotów
występujących
wspólnie lub
pełnomocnik w imieniu
tych podmiotów

1.

2.

3.

Dokument dotyczący przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej,
tj.:
Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów
albo
informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy
kapitałowej (wzór 1.2)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy tego wymagają, wpisu do rejestru lub ewidencji
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 rozp. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

W przypadku
podmiotów
występujących
wspólnie
wymieniony w pkt. 2
dokument musi złoŜyć
kaŜdy z podmiotów
występujących
wspólnie

W przypadku
podmiotów
występujących
wspólnie
wymieniony w pkt. 3
dokument musi złoŜyć
kaŜdy z podmiotów
występujących
wspólnie
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W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
UWAGI,

Nazwa, rodzaj dokumentu

4.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór 1. 3)

w tym

dokumenty
wymagane
od Wykonawców
występujących
wspólnie
W przypadku
podmiotów
występujących
wspólnie dokument
musi złoŜyć kaŜdy
z podmiotów
występujących
wspólnie lub
pełnomocnik w imieniu
tych podmiotów

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

5.

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
wraz z oświadczeniem, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór 1.4)
Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

6.

oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. (wzór 1. 5)
Dowodami, o których mowa powyŜej są:
1) poświadczenie
2) inne dokumenty – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)

Ponadto Wykonawca z formularzem ofertowym składa:
7.

Dowód wniesienia wadium
Pełnomocnictwo złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.

8.

- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w
odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty
lub podpisania oferty i zawarcia umowy
- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo
podpisane przez upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z podmiotów
występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu
(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp)

9.

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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3. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.
4. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
5.

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

6. Zamawiający zgodnie z art. 24b wezwie Wykonawców naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej, którzy złoŜyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
6.1. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad
uczciwej konkurencji.
6.2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie
złoŜył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoŜył listy, o której mowa w powyŜszej
tabeli wiersz 2.
7.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie
złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.

8. Zamawiający wezwie takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody dotyczące zrealizowanych
zamówień, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, Ŝe zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienaleŜycie, zamawiający moŜe zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane,
o przedłoŜenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłoŜonego dokumentu.
11. Ocena spełniania powyŜszych warunków dokonywana będzie w oparciu o złoŜoną ofertę
i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia.

VI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami

art. 36 ust.
1 pkt 7
ustawy Pzp

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający
przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na
własnej stronie internetowej.
6. Ze
strony
Zamawiającego
pracownikiem
z Wykonawcami, w sprawie przetargu jest:

upowaŜnionym

do

kontaktowania

się

Aleksandra Gmyrek fax (071) 36-07-331
7. Sposób przekazywania informacji określa punkt 4 Rozdziału II „Informacje ogólne”.

VII.

Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp)

art. 36 ust.
1 pkt 8
ustawy Pzp

1. KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium moŜe by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego, tj.:
Zarząd Inwestycji Miejskich
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15
nr 54 1020 5226 0000 6902 0416 5106
Na dowodzie wpłaty naleŜy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty naleŜy
dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
5. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, naleŜy złoŜyć w oryginale w kancelarii (parter),
w terminie nie późniejszym niŜ termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać
potwierdzenie złoŜenia wadium.
6. W
przypadku
wniesienia
wadium
w
formie
poręczeń,
gwarancji
bankowych,
ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem (bezwarunkowa i na
pierwsze Ŝądanie, obejmująca okres związania ofertą – art. 85 ustawy Pzp).
7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie moŜe być uzaleŜnione od spełnienia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłoŜenia jakichkolwiek
dokumentów. W przypadku przełoŜenia gwarancji niezgodnej z załączonym wzorem lub
zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeŜenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie
wniósł wadium.”
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt. 12.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
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11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 8, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
13. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
14.1.
14.2.
14.3.

VIII.

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp)

art. 36 ust.
1 pkt 9
ustawy Pzp

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.

3.

Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.

PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłuŜony okres związania ofertą.

5.

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

IX.

Opis sposobu przygotowywania ofert

art. 36 ust.
1 pkt 10
ustawy Pzp

1. Wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.
2. Oferta, aby była waŜna musi być podpisana przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy,
wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające
pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
3. Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złoŜone będą na kaŜdej stronie druku formularza
oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby
niniejszego przetargu.
4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym wzór nr 1 do SIWZ
i powinna zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia wg tabeli rozdział V SIWZ.
5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym,
sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułoŜone w kolejności
przedstawionej w tabeli rozdział V SIWZ i spięte w sposób trwały.
7.

Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być
parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

8. Oferty powinny być jednoznaczne.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego
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kwalifikowanego certyfikatu (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które musi być złoŜone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).
11. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać
następujące warunki:
12. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
13. W odniesieniu do oferty wspólnej kaŜdy z Wykonawców składa dokumenty zgodnie z uwagą
w kolumnie nr 3 tabeli rozdziału V SIWZ.
14. JeŜeli oferta Wykonawców, o których mowa w ustępie 12 niniejszego rozdziału zostanie
wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie Ŝądał przed
zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.
15. W odniesieniu do oferty wspólnej Zamawiający, dokonując jej oceny czy spełnia wymagania
dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym, zsumuje wielkości stanowiące o spełnieniu tych warunków.

X.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

art. 36 ust.
1 pkt 11
ustawy Pzp

SKŁADANIE OFERT:
1. Oferty naleŜy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
3. Na kopercie (opakowaniu) naleŜy równieŜ umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie) naleŜy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA
Przebudowa drogi sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b we Wrocławiu wraz
z infrastrukturą.
uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.07.2013 r. godz. 1100

5. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A
w Kancelarii (parter ) do dnia 10.07.2013 r. do godz. 1000.
6. Wycofanie lub zmiana oferty moŜe być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu
do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).
6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako
koperta oferty z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.
6.2. Oferta zamienna powinna być złoŜona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2.
6.3. W przypadku złoŜenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy
wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo
dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.
6.4. W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złoŜonej wcześniej
oferty pierwotnej naleŜy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian.
W ofercie zamiennej naleŜy złoŜyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść
ulega zmianie opisanych na kaŜdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..............” oraz
spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną
całość.
6.5. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.
6.6. UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne
z ofertą zamienną. W przypadku rozbieŜności lub niekompletności Zamawiający
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nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący
ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.
6.7. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą równieŜ oferty zamiennej.
OTWARCIE OFERT.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2013 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w sali
konferencyjnej (parter).
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:
a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą
otwierane),
b) oferty zamienne (uzupełnienia),
c) pozostałe oferty,
d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 Rozdziału X SIWZ nie
będą otwierane.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
12. Informacje, o których mowa w ust. 10 i 11, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
13. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŜona po terminie.

XI.

Opis sposobu obliczenia ceny

art. 36 ust.
1 pkt 12
ustawy Pzp

1. Cenę oferty naleŜy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.
2. Cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu
zamówienia i Wykonawca nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie
zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej
nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego Ŝadne roszczenia z powyŜszego tytułu, a w szczególności roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie.
5. W związku z powyŜszym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost SIWZ, jak równieŜ koszty w niej nieujęte, a bez
których nie moŜna wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty organizacji
i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zuŜycia wody, zrzutu
ścieków, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia wykopów,
pompowania i zrzutu wody do kanalizacji ogólnospławnej (wg opłat naliczanych przez MPWiK),
koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, za zajęcie pasa drogowego, itp.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyŜszym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo
sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leŜy po stronie Wykonawcy. NaleŜy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).
8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zaleŜności
od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie
odrzucona.

XII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu oceny ofert

art. 36 ust.
1 pkt 13
ustawy Pzp

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto.
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Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100
punktów:
gdzie:
Cmin
A – ilość punktów za cenę,
A=
× 100
Cmin – najniŜsza cena brutto,
Cn – cena brutto oferty badanej
Cn
2. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).
3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŜne i niepodlegających
odrzuceniu.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz niniejszej Specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru i uzyska największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz niniejszej Specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru i uzyska największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 6 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.

XIII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

art. 36 ust.
1 pkt 14
ustawy Pzp

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
1. Dostarczyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie niezbędnych dokumentów do
zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:
−
−
−

Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków (oryginał),
Uprawnienia budowlane kierownika budowy (kserokopia potwierdzona za zgodność),
Aktualne zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego
(kserokopia potwierdzona za zgodność).
2. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie harmonogram rzeczowy-finansowy
oraz tabelę elementów scalonych w rozbiciu na ceny netto i brutto.
3. Wnieść zabezpieczenie
w rozdziale XIV SIWZ.

naleŜytego

wykonania

umowy

zgodnie

z

zasadami

opisanymi

4. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

XIV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy

art. 36 ust.
1 pkt 15
ustawy Pzp

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które słuŜy do pokrycia
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roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. JeŜeli Wykonawca jest
jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŜy takŜe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.
2. Zabezpieczenie ustala się na 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
3.3.gwarancjach bankowych;
3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem (bezwarunkowa i na pierwsze Ŝądanie).
6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie moŜe być uzaleŜnione od spełnienia
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłoŜenia
jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłoŜenia gwarancji niezgodnej ze
wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeŜenia, Zamawiający uzna,
ze wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany
rachunek bankowy Zamawiającego tj.:
Zarząd Inwestycji Miejskich
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15
nr 54 1020 5226 0000 6902 0416 5106
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŜe
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niŜ w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.

XV.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy .

art. 36 ust.
1 pkt 16
ustawy Pzp

1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na
drogę o nawierzchni tłuczniowej utrwalonej asfaltem oraz 60 miesięcy gwarancji
i rękojmi na pozostały zakres zamówienia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia ,
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym
przedmiotu zamówienia.
2. Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania
zmiany umowy:
3.1. Zamawiający
w przypadku:

dopuszcza

zmianę

terminu

realizacji

przedmiotu

Umowy

3.1.1. Wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy skutkujących niemoŜliwością
dotrzymania terminu określonego w paragrafie .... Umowy,
3.1.2. Wystąpienia
robót
dodatkowych,
nieobjętych
zamówieniem
podstawowym,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne
na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, jeŜeli:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów, lub
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wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia
dodatkowego,
a
wykonanie
zamówienia
dodatkowego
uniemoŜliwia
wykonanie
zamówienia
podstawowego w terminie umownym,
-

3.1.3. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych
przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
3.1.4. wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót.
We wszystkich przypadkach określonych w punktach od 3.1.1 do 3.1.4, termin realizacji moŜe
ulec przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o czas trwania okoliczności.
3.2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które
pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na
podstawie aktualnych informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy
sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych zawartych w zeszytach SEKOCENBUD za
I kwartał 2013 roku. Stawki robocizny dla określonych rodzajów robót przyjmowane będą
jako wartość średnia netto dla Województwa Dolnośląskiego, kalkulacyjne wskaźniki
narzutów określone na podstawie wartości średniej dla danych robót. W przypadku braku
cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg
wartości rynkowej.
3.3. Zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią
Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

pisemną

zgodą

3.3.1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót
3.3.2. nie wywiązywania się członka zespołu
z obowiązków wynikających z umowy,

projektowego/kierownika

budowy/robót

3.3.3. jeŜeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleŜnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),
3.4. Zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy
nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany
jest zmienić kierownika budowy/robót zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego we wskazanym
przez Zamawiającego terminie.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi
spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.
3.5. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub
zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na
powyŜsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią
dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawcę.
3.6. W zakresie zmian na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań
technicznych, terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji
rozwiązań, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiany te nie mogą mieć wpływu na wynagrodzenie
Wykonawcy.
3.7. Innych sytuacji, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które
podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w
momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu
na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
3.8. Zmiany sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeŜeli w trakcie realizacji pojawią się
okoliczności uzasadniające powyŜsze, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii,
uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.
4. Okoliczności przewidziane powyŜej w punktach od 3.1 do 3.8 stanowiące podstawę zmiany
Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

XVI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

art. 36 ust. 1
pkt 17ustawy
Pzp

1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.
2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:
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1) odwołania wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c)

odrzucenia oferty odwołującego;

2) skargi do sądu.

XVII.

Informacje uzupełniające

1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony,
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.
2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony
w dokumentacji przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania Ŝądania dodatkowej zapłaty,
poniewaŜ zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek
wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

badania ofert – art. 87, 90 ustawy Pzp,
wyboru najkorzystniejszej oferty – art. 91, 92 ustawy Pzp,
odrzucenia ofert – art. 89 ustawy Pzp,
wykluczenia Wykonawców – art. 24 ustawy Pzp,
uniewaŜnienia postępowania – art. 93 ustawy Pzp,
zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp.

sporządził: Aleksandra Gmyrek

Dokumentację zatwierdził:

Wrocław, dnia 24.06.2013 roku

.........................................
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ZAŁĄCZNIK NR ........

Strona ...... z ogólnej liczby ...... stron
wzór nr 1
OFERTA

1..........................
2..........................
(pieczątka Wykonawcy/ów)

DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):
1.

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e - m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .

numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e - m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .

numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń ZIM, zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

Przebudowa drogi sięgacza ul. Jutrzenki 18, 18a, 18b we Wrocławiu wraz z
infrastrukturą.
1. Oferowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ………………..…… zł
Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych
W tym :

Zakres robót ZIM (Rozdział III pkt 3 SIWZ )
Zakres robót MPWiK (Rozdział III pkt 4 SIWZ )

1.1.

Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost SIWZ, jak równieŜ koszty w nich nie ujęte, a bez których nie moŜna wykonać
zamówienia.

2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
umowy

w trzy miesiące od daty zawarcia

3. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. Udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na drogę o nawierzchni tłuczniowej
utrwalonej asfaltem oraz 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na pozostały zakres
zamówienia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
5. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom - dotyczy robót budowlanych
w rozumieniu ustawy prawo budowlane (nie jest wymagane wskazanie podwykonawców
w zakresie czynności i usług towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia).
Lp.

Zakres robót do wykonania

Wartość robót (brutto)

6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

……………………………………..
Miejscowość, data

pieczęć i podpis upowaŜnionych
przedstawicieli firmy

7. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł.
8. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:
8.1. sporządzenia harmonogramu rzeczowo–finansowego oraz tabeli elementów scalonych w
rozbiciu na kwoty netto i brutto, podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
8.2. wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. ustawy Prawo
zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
9. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składamy
oświadczenia, Ŝe: zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi w tym: dokumentacją,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez
zastrzeŜeń;
10. Oświadczamy, Ŝe uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury
przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i
umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. (www.zim.wroc.pl).
11. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 Ustawy pzp) i na
potwierdzenie powyŜszego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia
wymienione w tabeli rozdział V SIWZ.
12. Oferta złoŜona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer .....
do strony numer ...... (łącznie z załącznikami)
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

……………………………………..
Miejscowość, data

pieczęć i podpis upowaŜnionych
przedstawicieli firmy

ZAŁĄCZNIK NR ........

Strona ...... z ogólnej liczby ...... stron
wzór nr 1.1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ustawy Pzp

Nazwa Wykonawcy

......................................................................

Adres Wykonawcy

......................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oświadczam/my, Ŝe nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

……………………………………..
Miejscowość, data

pieczęć i podpis upowaŜnionych
przedstawicieli firmy

ZAŁĄCZNIK NR ........

Strona ...... z ogólnej liczby ...... stron
wzór nr 1.2

DOKUMENT DOTYCZĄCY PRZYNALEśNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy

......................................................................

Adres Wykonawcy

......................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oświadczamy, Ŝe:

nie naleŜymy do grupy kapitałowej *)
lub
naleŜymy do grupy kapitałowej *)
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej *)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

*)

……………………………………..
Miejscowość, data

NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

pieczęć i podpis upowaŜnionych
przedstawicieli firmy

ZAŁĄCZNIK NR ........

Strona ...... z ogólnej liczby ...... stron

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– art. 22 ust 1. ustawy Pzp

wzór nr 1.3

Nazwa Wykonawcy

......................................................................

Adres Wykonawcy

......................................................................

Oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp moŜemy ubiegać się o udzielenie
zamówienia, poniewaŜ spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………..
Miejscowość, data

pieczęć i podpis upowaŜnionych
przedstawicieli firmy

ZAŁĄCZNIK NR ........

Strona ...... z ogólnej liczby ...... stron

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

wzór nr 1.4

- ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa Wykonawcy

......................................................................

Adres Wykonawcy

......................................................................

DEKLAROWANI PRACOWNICY DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
W BUDOWNICTWIE (kierownik budowy, kierownicy robót branŜowych1) )

Lp.

Imię i
nazwisko

Doświadczenie
zawodowe
(w latach)

1

2

3

Wykształcenie
Specjalność zawodowa
oraz rodzaj i numer
uprawnień
4

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie
do dysponowania tą
osobą przez Wykonawcę

5

6

Osoba będąca w dyspozycji
Wykonawcy *)
Osoba oddana do dyspozycji
przez inny podmiot *)

Osoba będąca w dyspozycji
Wykonawcy *)
Osoba oddana do dyspozycji
przez inny podmiot *)

Osoba będąca w dyspozycji
Wykonawcy *)
Osoba oddana do dyspozycji
przez inny podmiot *)

Osoba będąca w dyspozycji
Wykonawcy *)
Osoba oddana do dyspozycji
przez inny podmiot *)

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać
będzie spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.5. niniejszej siwz.
Oświadczam(y), Ŝe osoby, wskazane w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
*) niepotrzebne skreślić
**) W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów na podstawie art. 26.2b ustawy Pzp do wykazu
naleŜy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………..
Miejscowość, data

pieczęć i podpis upowaŜnionych
przedstawicieli firmy

ZAŁĄCZNIK NR ........

Strona ...... z ogólnej liczby ...... stron
wzór nr 1.5

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy

......................................................................

Adres Wykonawcy

......................................................................

Lp.

1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
adres, wykonany zakres
rzeczowy – zakres musi
potwierdzać spełnianie
warunków postawionych przez
Zamawiającego – naleŜy podać
rodzaj, miejsce i wartość
2

Doświadczenie własne
Wykonawcy

Wartość
zamówienia
(brutto)

Termin
realizacji
od ÷ do

Zamawiający

3

4

5

Wykonawca polega na
wiedzy doświadczeniu
innych podmiotów**)
6

PoniewaŜ podstawą oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu jest niniejszy wykaz (jako oświadczenie
Wykonawcy), w kolumnie 2 naleŜy podać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania warunku
o którym mowa w punkcie 1.6 Rozdziału V SIWZ, nawet jeśli są one zawarte w załączonych referencjach.

własne *)
oddane do dyspozycji *)

własne *)
oddane do dyspozycji *)

własne *)
oddane do dyspozycji *)

własne *)
oddane do dyspozycji *)

+ kopie dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać
będzie spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.6. niniejszej siwz.
*) niepotrzebne skreślić
**) W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów na podstawie art.26.2b ustawy Pzp do wykazu
naleŜy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………..
Miejscowość, data

pieczęć i podpis upowaŜnionych
przedstawicieli firmy

WZÓR GWARANCJI
ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD

wzór nr 2

Gwarancja zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy i usunięcia wad
nr ............................ z dnia…….............
Do: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Januszowicka 15A, 53-135 Wrocław
………………………..………..………..… (nazwa i siedziba Gwaranta), zwane dalej Gwarantem,
udziela gwarancji na rzecz Gminy Wrocław – Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą:
ul. Januszowicka 15A, 53-135 Wrocław, tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na
„.................................” przez ............................................. z siedzibą ...............................
(zwanego dalej Wykonawcą).
Niniejszym potwierdzamy, Ŝe jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec
Państwa w imieniu Wykonawcy i zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie
i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne Ŝądanie, zawierające Państwa oświadczenie, Ŝe Wykonawca
nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy nr ........................., jakąkolwiek kwotę lub
kwoty do wysokości:......................... zł
(słownie: ……………………………………………………..……………................)
bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów Ŝądania przez
Państwa sumy określonej powyŜej.
Niniejszym rezygnujemy z konieczności Ŝądania przez Państwa spłaty ww. zadłuŜenia od
Wykonawcy przed przedstawieniem nam Państwa Ŝądania.
Ponadto oświadczamy, Ŝe Ŝadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub
zakresu zamówienia, które ma być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, w Ŝaden
sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym
rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie waŜna:
1. dla kwoty ..................... zł (słownie: .............................................) - 100% wartości
kwoty gwarancji - do dnia ........... , tj. do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
Z kwoty jw. w terminie do dnia .............. , tj. do 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, zostanie zwolniona wartość
.......................... zł (70% wartości kwoty gwarancji).
2. dla pozostałej kwoty, tj. ..............................zł tj, do 30% wartości kwoty gwarancji,
stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, do dnia …............ , tj do 15
dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres Gwaranta
do wymienionych dat włącznie.
Niniejsza Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej waŜności.
Podpis i pieczęć Gwaranta .................................................................................
Nazwa Gwaranta:……………………………….…………………….……….
Adres: …………………………………………………………………………
Data: ……………………............

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie moŜe być uzaleŜnione od spełnienia
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłoŜenia jakichkolwiek dokumentów.

przez

W przypadku przełoŜenia gwarancji niezgodnej ze wzorem nr 2 lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe
zastrzeŜenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ
wzór nr 3

Gwarancja Przetargowa (na wadium)
Do: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław ul. Januszowicka 15a
.................................................................................... w ................................................
(nazwa Banku, Firmy Ubezpieczeniowej) (siedziba)

Oddział w(e) ......................................................................................................................
zwany dalej Gwarantem
udziela gwarancji na rzecz Gminy Wrocław – Zarządu Inwestycji Miejskich przy ulicy
Januszowickiej 15a, tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium w wysokości .............. zł,
słownie:...............................
przez
.........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy, adres)

składającego ofertę w przetargu na: ...................................................................................
Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania na
pierwsze pisemne Ŝądanie, wraz z oświadczeniem, Ŝe: ............................................................
.........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), nie złoŜył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, albo
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
albo
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, albo
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
śądanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowód, Ŝe Ŝądana suma jest naleŜna
na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.
Gwarancja niniejsza waŜna jest do dnia .......................... i jakiekolwiek roszczenie na jej
podstawie musi być wniesione na adres wystawiającego Gwarancję do wymienionej daty włącznie.
Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej waŜności.
Podpis i pieczęć Gwaranta ...............................................................................................
Nazwa Gwaranta ............................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................
Data ....................................

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie moŜe być uzaleŜnione od spełnienia
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłoŜenia jakichkolwiek dokumentów.

przez

W przypadku przełoŜenia gwarancji niezgodnej ze wzorem nr 3 lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe
zastrzeŜenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie wniósł wadium.

