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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

NA:

„Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej
dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w
ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości
Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej"

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45232410-9

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz.759 ),

Zatwierdzono w dniu:
04.08.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
32 – 200 MIECHÓW
ul. B. PRUSA 2

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759.), w dalszej części STWZ zwanej u.p.z.p. o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 224,
poz. 1795).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla
istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w
ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości
Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej"
Zakres robót składa się z II części.

Część I - „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej
dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 w ramach zadania
uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B.
Prusa i ul. M. Konopnickiej"

Zakres robót części I obejmuje wykonanie rozdziału kanalizacji dla obszaru
przyporządkowanego budynkowi Szkoły i Sali Gimnastycznej. W swym zakresie obejmuje
wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i opadowej tj.:
1) odcinek S5ist - budynek Szkoły (2)
2) odcinek D3 - D4 - D5 - D6 - przyłącza do rynien i studzienki
3) odcinek D2 - przyłącza do rynien
4) odcinek D2 - k2 - odwodnienie liniowe
5) odcinek D7 – kist
Zakres rzeczowy:
- organizację i zabezpieczenie placu budowy i pasa drogowego
- demontaż istniejącej nawierzchni
- roboty inżynieryjne (wykopy, zasypy, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia)
- rurociąg PCW Ø 160mm L=151,7m
- rurociąg PCW Ø 200mm L=59,5m
- studnie żelbetowe Dn 1000mm – 6 szt.
- przełączenie istniejących przyłączy
- studnie wodościekowe Dn500mm z osadnikami – 2 szt.
- odwodnienie powierzchniowe liniowe – 5 m
- demontaż części istniejącego osadnika wraz z robotami towarzyszącymi
- odtworzenie nawierzchni
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Część II - „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej
dla istniejących budynków Warsztatów w ramach zadania
uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B.
Prusa i ul. M. Konopnickiej"
Zakres robót części II obejmuje wykonanie rozdziału kanalizacji dla obszaru
przyporządkowanego budynkowi Warsztatów. W swym zakresie obejmuje wykonanie
odcinków kanalizacji sanitarnej i opadowej tj.:
1) odcinek S1ist - S1 - S2 - S3 - budynek Warsztatów (4)
2) odcinek D1 ist - D1
Zakres rzeczowy:
- organizację i zabezpieczenie placu budowy i pasa drogowego
- demontaż istniejącej nawierzchni
- roboty inżynieryjne (wykopy, zasypy, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia)
- rurociąg PCW Ø 160mm L=4,0m
- rurociąg PCW Ø 200mm L=126,3m
- studnie żelbetowe Dn 1000mm – 4 szt.
- przełączenie istniejącego przyłącza

- odtworzenie nawierzchni
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zakres robót obejmuje również
1. Zabezpieczenie terenu budowy
2. Wymaga się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia i jego bezpośredniego otoczenia , a także aby uzyskał wszelkie
niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania ofert, koszty związane z powyższym
ponosi Wykonawca
3. Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania robót wraz z wykonaniem
oznakowania i zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego.
4. Przywróceniu do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów
Szczegółowy zakres robót wynika z
kosztorysów ślepych i STWiOR

załączonych

do

SIWZ: przedmiarów robót,

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9

4. OFERTY
RAMOWA,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CZĘŚCIOWE,
WARIANTOWE,
AUKCJA ELEKTRONICZNA

UMOWA

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania robót podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy – nie później niż 24.08.2010 r.
Termin zakończenia I części: 04.09.2010 r.
Termin zakończenia II części: 15.09.2010 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) ,
spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.( wykonawca musi mieć do dyspozycji
odpowiednio wykwalifikowany personel w tym kierownika robót posiadającego uprawnienia
w specjalności instalacji kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium: spełnia – nie spełnia t.j. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały
załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i
potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami, które będą stanowić załącznik do
oferty.
- Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych- załącznik nr 3 do SIWZ,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru dla
każdego ze wspólników,
- aktualne oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- kopię uprawnień budowlanych osoby, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy
oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
- kosztorys ofertowy szczegółowy i kosztorys scalony opracowany na podstawie kosztorysu
ślepego i przedmiaru robót stanowiących załącznik nr 5 i nr 6 do SWIZ, z wartością robót
stanowiącą cenę zamówienia,
- aktualna informacja z KRK albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 48 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.
SPOSÓB
POROZUMIENIA
WYKONAWCAMI:

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych ( art..38).

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:
- mgr inż. Maria Paschek - Dyrektor Szkoły
- mgr Dorota Byczek - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
tel (41) 38 311 74

8. WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.

9. TERMIN ZWIĄZANY OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych
w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem.
Wszelkie zapisane strony ofert wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym
podpisy przynajmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty muszą być opatrzone pieczęcią
imienną Wykonawcy.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane przez osobę(osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
Do oferty (wg załącznika nr 1) Wykonawca obowiązany jest dołączyć parafowany wzór

umowy (załącznik nr 2), oświadczenie na załączonym druku (załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ), odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, oświadczenie o nie zaleganiu w płatności podatków oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kopię uprawnień budowlanych i kopię o aktualnej
przynależności do OIIB osoby która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
kosztorys ofertowy szczegółowy i kosztorys scalony opracowany na podstawie kosztorysu
ślepego i przedmiaru robót stanowiących załącznik nr 5 i nr 6 do SWIZ, z wartością robót
stanowiącą cenę zamówienia,, aktualną informację z KRK albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
Firmy z krajów Unii Europejskiej ubiegające się o zamówienie, przedkładają stosowne
dokumenty o których mowa w SWIZ, obowiązujące na terenie danego kraju.
W przypadku złożenia niekompletnej oferty, zamawiający wezwie oferentów do jej
uzupełnienia.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jest sprzeczna z ustawą lub SIWZ; jej złożenie stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji; jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Wykonawca zamieszcza ofertę w zaklejonym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem
Zamawiającego tj.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
32-200 Miechów
ul. B. Prusa 2
oraz opisanym w następujący sposób:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla
istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w
ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości
Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej"
Nie otwierać przed 19.08.2010 r. godz. 10.00
Opakowanie oferty należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany jak opisanie oferty oraz dodatkowo
oznaczone słowami ”ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust.1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ).

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół Nr 2, 32-200 Miechów,
ul. B. Prusa 2, w sekretariacie, do dnia 19.08.2010 r. do godziny 9.00
Oferty otrzymane po terminie składania, zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu
19.08.2010 r. w siedzibie Zamawiającego- w sekretariacie, o godzinie10.00.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone dane Wykonawców
zawarte na druku ofertowym.
W części niejawnej postępowania, oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone
zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami SIWZ.

12. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.
W toku dokonania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki w treści ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.Cena brutto (koszt)- 100% znaczenia (100 pkt – oferta z najniższą ceną ),
najniższa cena
pozostałe oferty: ----------------------------- x 100
badana cena

13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ).
O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając nazwę i siedzibę
Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę.
Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7
dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Wymaga się, aby termin płatności za wykonane roboty nie był krótszy niż 30 dni od daty
zakończenia robót, ich protokólarnego odbioru i dostarczenia faktury końcowej. O miejscu i
terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Inne istotne
postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień przysługują środki
odwoławcze i skarga uregulowane w Dziale VI Rozdział 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

17. INNE.
Uczestniczy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
- Zamawiający wyznacza członka komisji w obecności którego udostępnione zostaną
dokumenty
- Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce tylko w siedzibie zamawiającego w czasie
godzin jego urzędowania.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy z Ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ).

Załącznik nr 1

Miechów .............................................
.......................................................................
(nazwa i adres firmy uczestniczącej w przetargu)

OFERTA
Dla: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W MIECHOWIE przy ulicy Prusa 2
Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie robót
objętych postępowaniem przetargowym: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku
Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości
Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej"

1. Oferujemy wykonanie robót objętych postępowaniem przetargowym

Część I
Za kwotę netto : ..........................................................................................................................
Słownie : .....................................................................................................................................
Kwota brutto : .............................................................................................................................
Słownie : .....................................................................................................................................
zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Część II
Za kwotę netto : ..........................................................................................................................
Słownie : .....................................................................................................................................

Kwota brutto : .............................................................................................................................
Słownie : .....................................................................................................................................
zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. Termin wykonania robót:
Część I
- rozpoczęcie : ...................................
- zakończenie : ...................................
Część II
- rozpoczęcie : ...................................
- zakończenie : ..................................
3. Udzielam gwarancji na przedmiot umowy w ilości: ................ m-cy od daty odbioru
końcowego
4. Okres rękojmi wynosi: ..................... m-cy od daty odbioru końcowego
5. Termin płatności: ...............................................................................................................
m-cy od daty zakończenia robót, ich odbioru i przedłożenia faktury.
6. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ a
w przypadku wygrania przetargu na czas zawarcia umowy.
7. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane od Oferenta wymienione w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Oświadczamy, że kosztorys ofertowy został sporządzony wg następujących stawek
i narzutów:
- roboczogodzina - .............................. zł
- koszt pośredni

- ............................... % ( R + S )

- zysk

- ................................ % ( R + S + Kp )

- koszt zakupu

- ................................. % ( M )

........................................................
(podpis i pieczęć Oferenta )

Załącznik nr 4
Miechów .............................................
.......................................................................
(nazwa i adres firmy uczestniczącej w przetargu)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących
budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki
ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej"
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane
w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo
uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

Lp.

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Doświadczenie

Wykształcenie

Lp.

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Doświadczenie

Wykształcenie

........................................................
(podpis i pieczęć Oferenta )

