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Rozdzial 1. Przedmiot zam6wienia

1. okreslenie przedmiotu zam6wienia i trybu udzielenia zam6wienia.
1.1. Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest :

- przebudowa kanalu tlocznego odprowadzaj4cego Scieki oczyszczone z oczyszczalni Sciek6ww Zarrieruu do rzeki Rasz5mki. Kanal tNoczny ciSnieniowy rnlezy wylona6 po Sladzie
istniej4cego kanalu zrzutowego PE 2x160mm, z zachowariem ciiglogci odprowadzenia
Sciek6w do rzeki Raszynki. Kanal wykona6 z rur PE HD 100 RC o Srediicy DN 4b0$6,3mm.

- wykonanie wylotu kanalizacyjnego DN600mm do rze?,r zgodrue z operatem wodnoprawnym
stanowi4cymzaN4czniknr 8 do SIWZ.

Uwaga:
1. Zatrawiajqcy.wtaz z niniejszq SIWZ udostgpnia dokumentacjg projektow4 dotyczqcq

przebudowy kanatu tlocznego odprowadzaj4cego Scieki orryii"rone z oczysz"ritni
Sciek6w Zarrrierrie do rzeki Raszynki.

2. Z dokumentacjqbadahgeotechnicz.nychi projektem budowlanym mohra zapozna1 sig
w siedzibie Zamawiaj?cego. W tej sprawie naleiry kontaktowa6 sig z p. pawlem
Turowskim - p.turowski@lpk-lesznowola.pl tel. (22) 757 94 32 wew. i6

3. Pruy tealizacji niniejszego zam6wienia obowi4zuje zakres i iloSci rob6t wynikaj4ce z
przedmiaru rob6t, operafu wodno-prawnego, dokumentacji projektowej 

" 'oraz

wszystkich rob6t budowlanych i wszystkich crynnoSci wymaganych-dlaprawidiowego
wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zadania pn.-,,przebudo*u kanJu
tlocznego odprowadzaj4cego Scieki oczyszczone z OS Zanieiiedo rzeki Raszynki.

4. C2936 prac prowadzona bgdzie w pasie jezdni, co zobowi4zuje wykonawcg do
odtworzenia nawierzchni jezdni tj. rczebrania wszystkich warstrv-konstrukcyjry"t i
wykonania nowej nawierzchni z podbudow4. Szczeg6ly opisane s4 w uzgodniiniach z
zarzqdcanri dr6g.

5. CzqS6 prac prowadzona bgdzie w obrgbie dr6g stanowi4cy ch dojazd do p6l.
Wykonawcazobowiqzany bgdzie do uzgodnieniazwlaScicielami-sposobu orazterminu
prowadzenia rob6t uwzglgdniaj4c koniecznoll przejazdu masryn rolnicrych i okres6w
wykonywania prac rolniczych.

6. Wykonawca ma moZliwoS6 odwiedzenia i sprawdzenia miejsca Rob6t oraz jego
otoczenia, wcelu oceny, na wlasn4 odpowiedzialno6d, koszt iryzyko, czynnik6w
koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisaniu .r-o*y w ninieiszym
Postgpowaniu. Wizyta na placu budowy nie bgdzie organizowan uprr"izu^awiajqcego

1.2. Pruedmiot zam6wienia okre5la:

a) Dokumentacja projektowa - Zalqcznik m 7 , do SIWZ,
b) Przedmiar rob6t -Zalqczniknr 6 do SIWZ,
c) Specyfikacja Istotnych Warunk 6w Zarnlwienia,
d) Operat wodno-prawny,
e) wymogi zawarte w wykazie Kluczowych Element6w (Zal. Nr l l do slwz).



CaloS6 Przedmiotu zam6wienia obejmuje wykonanie wszystkich rob6t budowlanych zgodnie
z zak'resem zam6wienia na podstawie opracowanej dokumentacji oraz obejmuje wsfrstkie
czynno5ci wymagane prawem, a konieczne dla prawidlowego wykonunii i 

-eksploatacji

przedmiotu zam6wienia pn. ,,Przebudowa kanalu tloczneg=o odprowadzaj4cego Scieki
ocryszczone zoczyszczalni sciek6w w Zamieniu do rzeki Raszynki,,

1.3. Tryb udzielenia zam6wienia
Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wieri
na dostawy, uslugi i roboty budowlane w Lesznowotitim Przedsigbiorstwle Komunalnym Sp.
z o.o., w trybie przetw ga nieograniczonego.

2. Generalne zasady uczestnictwa w postgpowaniu
a) Ofertg moze 4or\e osoba frzyczna, osoba prawna lub jednostka organi zacyjna nie

posiadajqca osobowo6ci prawnej oraz podmioty te wystgpuj4ce wsp6hiJ o ile spelniaj4
warunki okreslone w Regulaminie zam6wieri na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.) oraz-w niniejslej specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, zwanej dalej specyfikacj4 lub w skr6cie SIWZ.

b) Kazdy Wykonawcamole zloityltylko jedn4 ofertg.-
c) Zamawiaj4cy nie dopuszczaw przedmiotowym postgpowaniu skladania ofert czgsciowych.
[)zarrawiajqcyniedopuszczamozliwoscizlozeniaofertywariantowej.
e) zanawiaiqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
D zamawrai4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzia\uw postgpowaniu.
g) Zamawiaj4cy Zqda od Wykonawcy wskazania w oferci., * for-ularzu ,,OFERTA,, czgi;ci

zam6wienia, kt6rej wykonanie powierzy podwykonawcom.
h) Zanawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczeknapoczetwykonania zam6wienia.
i) Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawc a otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe.j) Dopuszcza sig czgsciowe rozliczanie rob6t na podsiawie zaakceptowanego przez

Zamawiajqcego zakresu prac i rob6t wykonanych w danym okresie rozliizeniot*j^ity^,
2e dotyczy6 b9d4 mogty one tylko zakoiczonych i kompletnych element6w u3gtyctr w tateli
stanowi4cej zaNqczniknr 9 do SIWZ.

Kuzdotazowo, podstaw4 do wystawienia czgsciowej faktury bgdzie protok6l odbioru
czgSciowego wraz ze szkicem geoderyjnym z nanilsionymi odiegloSciami i rzgdnymi
wysokoSciolvymi wykonanych wzqdzefi w okresie rozlicziniowym, -potwierdzonym 

przez
geodetg, protokolami badan zaggszczenia gruntu, protokolami odbioru puru drogi
wystawionego pruezzatzqdc7 drogi. Szczeg6ty dotycz4citermin6w oraz wysokoSci platnoSii
za poszczeg6lne rob_9]Y czgsciowe, wykonane zgodnie z tabelq okresla Umowa, stanowi4ca
zalqcznik nr 5 do SIWZ.

3. Termin wykonania zam6wienia
a) Zamlwienie nalezy zrealizowai w nieprzel<raczalnymterminie: do 30.10.2020r.
b) W terminie, o kt6rym mowa w lit. a), Wykonawca zobowiqzanyjest wykonai roboty

budowlane, dokonai zgloszenia o zakofrczeniu budowy oru, prrikizal Zamawiaj4cemu
dokumentacjg budowy, inwentaryzacjg geodezyjrLqi dokumentacjg powykorawczL.

4. Sp os6b udzielania rvyj aSnierh dotycz4cych specyfi kacj i
a) Wykonawca mohe pisemnie zvw6ci6 sig do Zanawiajqcego o wyjaSnienie tresci

specyfikacji. Zamawiaj4cy jest obowi4zany udzielid wyjaSnieri nieziloczrrie, jednak
nie p6zniej ni? na 3 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem 2e
wniosek o wyjaSnienie tresci specyfikacji wptyn4t do Zanawiaj4cego nie p6zniej niZ
na 5 dni przeduptywem terminu skladania ofert.



b) Jezeli wniosek o wyjaSnienie specyfikacji wptryn4l po uplywie terminu skladania
wniosku, o k!6rf1n mowa w pkt a, lub dotyczy udzielonych wyjaSnieri, Zanaviajqcy
mohe udzieli6 wyjasnieri albo pozostawid wniosek bezrczpozniia.

c) Zanawiajqcy zanriefui tresi zapytafi wraz z wyjaSnieniami na stronie internetowej
www.lpk-lesznowola.pl, na kt6rej zostala zarieszczona specyfikacja.

5. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunk6w.

5.1. Wylronawcy ubiegaiqcy sig o zamilwienie muszq spelniat warunki dotyczqce:
a) jezeli

przepisy prawa nal<ladajq obowipek ich posiadania. zamu*-44"y odrtgpup od
uszczeg6lowienia wymagari w zakresie tego warunku.

Ocena spelniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie zlo2onego
oSwiadczenia o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu sianowi4cym zal. nr 1
do SIWZ
Wykonawcy wsphlnie ubiegajqcy sig o zamdwienie zloiq wspdlne oiwiadczenie
podpisane przez kazdego z wykonawcdw wsphlnie ubiegajqiych iig o zam1wienie lub
osobg odpowiednio upowahnionq do reprezentoraiir'iilt w-postgpowaniu lub
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia untowy w sprawie zamdwienia.

b) posiadania wiedz.v i doSwiadczenia:

Wykonawca musi vtykaza6,2e w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaNalnoSci jest kr6tszy -^ w tym okresie,
naleficie wykonal -i r.ozliczal, co najmniej jedn4 roboig budowlan4, poiegaj4cq na
budowie w technologii bez wykopowej, przewod6w ci6nieniowych"o Sreinicy"nie
mniejszej niZ 160mm i dlugo5ci nie mniejszej niz500m.
W celu wykazania spelniania niniejszego warunku Wykonawca, zobowiqzany jest do
wykazariatej roboty wrazzpodaniem dlugoSci, przedmiotu, datwykonania, podmiotu
natzecz kt6rego robota zostala wykonana, wedfug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 4
do SIWZ (w pkt.l), z zal}czeniem dowodu, okreslaj4cego, cry tu robbta zostala
wykonana naleirycie. Dowodem bgdzie referencja bad?iiy aomment wystawiony przez
podmiot, narzeczkt6rego robota byla wykonana

Ponadto Zanawiajqcy wymaga wskazania w zalqczniku nr 4 do SIWZ innych rob6t
budowlanych, kt6re bgdq stanowi6 podstawg do oceny kryterium jakoiciowego,
doSwiadczenia wykonawcy. Za iwrc roboty budowlane uznaje sig roboty"polegaj4ce na
budowie lub przebudowie sieci wodociqgowej lub sieci kanalizacyj".i o anloSti nie
mniejszej ni2 500 mb ka2da.

Zestawienie rob6t, dlugoS6, Srednicg, rodzaj wybudowanej sieci, jak r6wnie L czas i
miejsce wykonania rob6t nale{ zamieSci6 w zestawieniu sporzqdzonym wedlug wzoru
stanowiqce go zalqcznik nr 4 do SIWZ wraz z zalqczeniemdowod6w dotyczqcyihrob6t,
stwierdzaj4cych,2e roboty te zostaly wykonane w spos6b naleiryty, zgoinie'i zasadami
sztuki budowlanej oraz prawidlowo ukofczone.

W przypadkuwspdlnego ubiegania sig dw6ch lub wigcej Wykonawcdw (np.: Konsorcjum,
Spdtki Cywilnej) o udzielenie ninieiszego zamdwienia wiedza i doiwiadczenie
Wykonawcdw oceniane bgdq lqcznie.
W celu potwierdzenia spelniania warunku o posiadanej wiedzy i doSwiadczeniu
Wykonawca/cy przedloiry zestawienie rob6t sporzqdzone wedlug wzoru stanowiqcego



zalqcznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z zaNqczeniem dowod6w dotyczqcych
najwazriejsrych rob6t, okreslaj4cy ch, czy roboty te zostaty wykonane w spos6b nalefig
oraz wskazuj4cych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadarrri sztuki budowlanej i
prawidlowo ukofczone.

W przypadku wsp6lnego ubiegania sig dw6ch lub wigcej Wykonawc6w o udzielenie
niniejszego zam6wieniaZamawiaj4cy dopuszczaskNadanie dokument6w wsp6lnych lub
odnoszqcych sig tylko do Wykonawcy spelniajqcego niniejsry warunek udzialu w
postgpowaniu.

c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym:

Zamawiajqcy odstgpuje od uszczeg6lowienia wymagan w zakresie tego warunku. Ocena
spelnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawi e zloaonego oSwiadczenia o
spelnieniu warunk6w udziatuw postgpowaniu stanowi4cego zalqcznik nr I do SMZ.

al dysponowania osob ig[

Wykonawca musi wykaza6,2e dysponuje do wykonania niniejszego zam6wienia co
najmniej jedn4 osob4 - kierownikiem rob6t, posiadaj4c4:

- wyksztalcenie techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacjiiwzqdzerl cieplnych, wentylacy.lnyctr, gazowych,
wodoci4golvychikanalizacyjnychbezograniczefi 

,

-aktualne potwierdzenie wpisu do okrggowej izby in7viler6w budownictwa

- doSwiadczenieprzy kierowaniu rob6t budowlanych, polegaj qcenakierowaniu tymi
robotami, w co najmniej 2 zadanrach, w zakresie budowy/przeLudowy sieci kanaiizacji
sanitarnej o dlugoSci co najmniej 500 mb kazda.

W celu spelniania niniejszego warunku Wykonawc a, zobowiryany jest do wykazania tej
osoby wrazzpodaniem zaktesu, kwalifikacji, doSwiadczeriaia*oat*"go (wymag*.go
w SIWZ) i przedlohenia oSwiadczenia wedlug wzoru stanowiqcego-zalqiznik nr-3
do SIWZ (w pkt.l)
Ponadto Zamawiajqcy wymaga wskazania w zalqczniku nr 3 do SIWZ wykazu
kluczowych os6b pelniqcych kluczowe funkcje przy lyykonywaniu przedmiotowego
zadania wtaz z podaniem ich stazu pracy na wskazanym stanowisku i pelnienlu
wskazanych funkcji - kt6re to bgdq stanowi6 podstawg do oceny kryterium jako3ciowego
kompetencj i pracownik6w.

Za kluczowych pracownik6w uznaje sig kierownika budowy, kierownika rob6t,
uprawnionych operator6w maszyn budowlanych oraz uprawnionych operator6w
zgtzewwekdo rur.

5.2 Wykonawca ubiegaj4cy sig o udzielenie niniejszego zarn6wienia musi znajdowa6 sig
w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spelnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawi e zNozonego przezWykonawcg
oSwiadczenia o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu stanowi4i ego zatqiznik nr i
do SIWZ oraz napodstawie:
' ptzedkohonego za6wiadczerua z wla3ciwego oddzialu ZakladulJbezpieczeri Spolecznych
potwierdzaj 4cego , 2e Wykonawc a nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spolecz,ne
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i zdrowotne, lub potwierdzenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozNo1enie na raty zalegNych platno6ci lub wstrrymanie w calo5ci wykonania decyzji
wlaSciwego organu, wystawione nie wcze5ni ej,ruz I miesi4c przeduplywem terminu skladania
ofert,
- aktualnego zaSwiadczenia wlaSciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajqcego, ze
Wykonawca rue zalega z oplacaniem podatk6w lub zaflwiadczenia, ie uzyskal priewiiz1ane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlohenre naruty zaleg)ych platno6ciiub witrzymanie w
caloSci wykonania decyzjiwlaSciwego organu, wystawione nie wczeSniej ni2 t miesiqc przed,
uptywem terminu skladania ofert;
W przypadlw wspdlnego ubiegania sig dw6ch lub wigcej Wykonau,cdw (np.: Konsorcjum,
Sp6tka Cywilna) o udzielenie ninieiszego zam|wienia w ofercie nitrry przediotryt
pr z e dmi ot ow e o iw i adc z eni e I qczni e pui, wi zy s tki ch wykonaw c 6w.

5. 3 Wykluc zenie z postgpowania:
Wykonawcy muszQ wykaza6,2e brak jest podstaw do ich wykluczenia z postgpowania o
udzielenie zam6wienia na podstawie $ 9 Regulamin zam6wief na dostawy, uslugi i roboty
budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. , i.o. , ti"drib4 *
Lesznowoli.
W celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiqzani sqprz-edloLy1
nastgpuj 4ce dokumenty :

a) O6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania sporzqdzone ta
formularzu lub wedtug formularza stanowi4cego zalqcznik nr 2 do SIWZ.
W ptzypadku wsp6lnego ubiegania sig dw6ch lub wigcej Wykonawc6w (np.:
Konsorcjum, Sp6lka Cywilna) o udzielenie niniejszego zam6wienia w ofercie musi
by| zNohony przedmiotowy dokument oddzielnie przezkazdego z Wykonawc6w.

b) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnoSci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz I miesi4cprzeduplywem
terminu skladania ofert. W prrypadku wsp6lnego ubiegania sig dw6ch lub wigcej
Wykonawc6w (np.: Konsorcjum, Sp6lki Cywilnej) o udzielenie niniejszego
zam6wienia w ofercie musz? byt zNohone przedmiotowe dokumenty odpowiednio
dla kazdego z Wykonawc6w. Je2eli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o
kt6rych mowa powyzej sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
kt6rym ma siedzibg lub miejsce zanieszkania, potwierdzajqceodpowiednio, Ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci wystawione nie wczeSniej niz
I miesi4c przed uptywem terminu skladania ofert.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym Wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa
powy2ej, zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym oSwiadczenie, w kt6rym
okre$la sig takZe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zloaone przed
wlaSciwym organem sqdowym, adminishacyjnyrn albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zanieszkania, lub przed
notariuszem - wystawione nie wczeSniej niz I miesiqc przed uplywem terminu
skladania ofert. W przypadku w4tpliwoSci co do treSci dokumentu zloaonego pruez
wykonawcg maj4cego siedzibg lub miejsce zanieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajqcy moZe zwr6ci6 sig do wlaSciwych organ6w
odpowiednio miejsca zamieszkanra osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma
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siedzibg lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych
informacjidotyczqcychprzedlo?onegodokumentu.

5.4 W

wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie mo2e by6 jeden z tych
wykonawc6w, albo konkretny przedstawiciel jednego z wykonawc6w.
udzielone pelnomocnictwo musi w szczeg6lnosci wskarywad:
a) postgpowanie o zam6wienie publiczne, kt6rego ono dotyczy,
b) wsrystkich wykonawc6w ubiegajQcych sig wsp6lnie L udzielenie zam6wienia

wymienionychznamty z okrefleniem adresu lub siedziby,
c) ustanowionego Pelnomocnika oruzzakres j ego umocowania.
Uwaga: Tre56 Pelnomocnictwa powinna dokladnie okreSla6 zakres umocowania.
Dokument pelnomocnictwa musi by6 podpisany przez wszystkich uprawnionych do
reprezentowania Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzieleni e zam6wienia,
przy czymnie jest wymagany podpis Pelnomocnika. Oryginal pelnomocnictwa lub kopii
tego? pelnomocnictwa poSwiadcz orrq za zgodnoS6 , oryginuli^ przeznotariusza naliirv
doN4czy6 do oferty. W prrypadku sp6lki cywilnej, kt6r.j wsp6lnicy traktowani sa jako
Wykonawcy ubiegaj4cy sig wsp6lnie o zam6wienie - .lezeii forma reprezentadi nie
wynikaz innych dokument6w zalqczonych do oferty-robligo**isazaNqczye do oferty
gowyzej wyszczegilnione pelnomocnictwo. Wszelka korespondlncja prowadzona
bgdzie wyNqcmie z Pelnomocnikiem. Wypelniaj4c formularz ofertowy, j"ak r6wniez inne
dokumenty powoluj4ce sig na ,,wykonawcg", w miejscu ,.nazrrya i aa.es wykonawcy,,
naleiry wpisad dane dotycz}cekahdego z wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6inie.

1. Dane o Zamawiajgcym :

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul.Poprzeczrta 50, 05-506 Lesznowola tel.: (22) 757-94-32, fax (22) 757-72-71
Godziny pracy: poniedzialek: 800 - 1730, od wtorku do pi4tku: gob 

-'1600.
adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl

2. Osoby upowaznione do bezpo6redniego kontaktowania si9 i do udzielania wyjaSnieri w
imieniu zamawiaj 4cego :

Pan Pawel rurowski - p.turowski@lpk-lesznowola.pl , tel. 22 757 94 32 wew, 16
Pani Iwona Nowowiejska - i.nowowiejska@lpk-leslnowola.pl , 22 757 94 32 w lg

Rozdzial3. Oferta.

I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi by6 prrygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz Regulaminu zam6wieri

na dostawy, usfugi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbioitri. Komunalnym
Sp. z o.o. zsiedzibqw Lesznowoli.

2. Warunki formalne sporuqdzerua oferty:
3.1 Ofertg oraz oSwiadczenialub dokumenty naleL.y przygotowad SciSle wedlug wymagan

okreSlonych w niniej s zym SIW Z
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3.2Ofefia oraz zaNqczniki muszqbyt podpisane przez osobg lub osoby wskazane do
reprezentowania Wykonawcy odpowiednich dokumentach rejestrowych lub ich
pelnomocnik6w.

3.3 Oferta musi byd przygotowana pisemnie w jgzyku polskim, czytelnie,napapierze pr4r
uzyciu noSnika pisma nieulegajqcego usunigciu bez pozostawienia Slad6w lub inn4
trwaNqicryteln4technik4 orazpodpisanaprzezosobg upowaznion4 do reprezentowania
fitmy nazewn4trzi zaciqgania zobowi4zahw wysokoSci odpowiadaj4cej cenie oferty.

3.4 Wymaga sig, aby oferta byla zNohona na kolejno ponumerowanych stronach, o
numeracji stron rozpocrynajqcej sig od nr I umieszczonego napierwszej stronie oferty.
Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty (vtraz z zalqcznikami do ofeny) byia
ponumerowana kolejnyrni numeram i, a kathda zapisana strona parafowana.

3.5 Ws4rstkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty (w tym zalqcznikach do oferty)
powinny by6 parafowane (lub podpisane) wlasnorgczniep,rzezosob(g)y podpisujac(q)e
ofertg. Parafka (podpis) powinna by6 naniesiona w spos6b umozliwiajq.y ia;nryhluijE
podpisu (np. wraz z imienn4 pieczqtk4osoby sporuqdzajqcej parafkg).' 

-

3.6Zanawiajqcy zaleca, aby zlolone w ofercie zal1cznilcr byly opracowane na
formularzachzalqczorrych do SIWZ lub sporz4dzone samodzielnieprzez Wykonawcg
w oparciu o formularze zalqczone do SIWZ, prry czymich treSd powinna odpowiadai
tre S ci formul ar4, okre Slony ch w S IWZ pr zez Z amaw iaj qc e go . Zalycz-niki samo dzielnie
przygotowane ptzez Wykonawcg powinny mied formg wydruku komputerowego lub
maszynopisu.

3.7 Wymaga sig, aby oferta wraz z zalilcznikami byla zestawiona w spos6b
uniemoZliwiaj4cy jej samoistn4 lub przypadkow4 dekompletacj E (bez udzialu os6b
trzecich) oraz uniemoZliwiaj4cy zmiang jej zawartoSci bez widoczrrych Slad6w
naruszenia,npj caNqofertg. Wykonawcamoheprzesznurowal, akorice sznurka trwale
zabezpieczy6.

3.8 Wykonawca ma prawo zloiry(: tylko jedn4 ofertg.
3.9 Wykonawca powinien umiescii ofertg w dw6ch kopertach (opakowaniach): kopercie

zewnEttznej oraz kopercie wewngtrznej, w spos6b uniemo2liwiaj4cy zapoznanie sig z
ofert4 przed uplywem terminu otwarcia ofert.

3.10 Kopertazewngl'rzna ma byi zaadresowana nastgpuj4co:

LESZNOWOLSKIE PRZEDSI4BIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
05-506 Lesznowola, uI. Poprzeczna 50

OF'ERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa kanalu tlocznego o dprowad zajqcego Scieki o czy szczone
z oczyszczalni Sciek6w w Zamieniu do rzeki Raszynki

NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 20.12.2019r., GODZ. 101s
Bez podawania danych Wykonawcy

3.11 Opakowanie (koperta) wewngtrzne winno by6 oznakowane jak wyzej oraz winno
posiada6 dodatkowo: ia r,rQ i dokladny adres wykonawcy (dopuizcra sig odcisk
pieczgci).

3.12 W przypadku blgdnego oznakowaniaprzez Wykonawcg kopert, Zamawiajqcy nie
poniesie z tego tytulu Zadny ch sankcj i.
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3.13 W przSpadku oferty skladanej pruez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o
udzielenie zam6wienia (np.: Konsorcjum, Sp6lka Cywilna) naleiry 

-na 
kopercie

wewngtrznej wymienii nar.wy z okresleniem siedziby - wszystkich Wykonawc6w
ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wieria, z oznaczeniem pelnomocnika.

3. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty miqzane zprzygotowanremizloZeniem oferty.
4. Dokumenty w ofercie (opr6cz pelnomocnietw i oSwiadczeri)naleiry przedstawi6 w formie

oryginal6w albo- kserokopii poswiadczonych ,,zd zgodno66 z oryginaNem,, przez
Wykonawc9 lubPelnomocnika Wykonawcy. Oswiadcreiiasporz4dzone *.alog wzor6w
stanowi4cych zal}cmiki do niniejszej SIWZ powinny byd zloaone wylqcznie w formie
oryginalu.

5. Zamawnjqcy moZe Zqdal przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy zlohona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w4tpliwo5ci
co do jej prawdziwoSci.

6. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane .v'n:az z tlumaczeniem na jgzyk
polski.

7. Wykonawca zobovi4zany jest do przedstawienia dokument6w zawierujqcych
stwierdzenia zgodne z rzeczywistoSci4 i stanem prawnym istniej4cym w chwili 

-ich

skladania.

II. Wykaz oSwiadczerfi i dokument6w, jakie maj4 dostarczyt, rvykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu.

Wtazzofertq sporz4dzon1zgodrue zzalqcznikiem nr 10 Wykonawcy musz4 zloiry1:
1. O5wiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnianie wymaganych warunk6w udziafu

w postgpowaniv orazpotwierdzaj4ce nie podleganie wykluczeniu z postgpowania.
2. Wypelniony formularz OFERTA.
3. Pelnomocnictwo (oryginat dokumentu lub kopia pelnomocnictwa poSwiadczona

notarialnie) do podpisywania ofety oraz innych dokument6w mviqzanych z
postgpowaniem w sprawie zam6wieniapublicznego podpisaneprzezosoby uprawnione
do zaciqganra zobowiqzari w imieniu wykonawcy- Uwaga: Pelnomocnictwo nale2y
zalqczy| tylko w6wczas, jeileli osoba lub osoby podpisuj4ce ofertg nie figurujq w
odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie s4 uprawnieni do reprezentowania
wykonawcy.

4. Pelnomocnictwo (oryginal dokumentu lub kopia pelnomocnictwa poSwiadczona
notarialnie) do reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego - dla Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udiietenie zam6wienia
(np.: jako: Konsorcjum, Sp6lka Cywilna).

UWAGA: Pod pojgciem ,,kopia pelnomocnictwa poSwiadczona notarialnie" nalezy
rozumie6 odpis pelnomocnictwa poSwiadczony notarialnie (w tym ksero graftczna
kopia poSwiadczona notarialnie zazgodnoS6 z oryginalem).

III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

l. Wynagrodzenie zarealizacjg przedmiotu zam6wienia ustala sig w formie wSaragrodzenia
ryczaltowegor o kt6rymr mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. lJ. z2019,poz.ll45,
zp6in.zn.).
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2. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zam6wienia jest cenq ryczahow4 i bgdzie
okreSlona przez_WykolawcQ na podstawie przedmiaru ro66t, dokumentacji projektowej,
wszystkich niezbgdnych rob6t budowlanych i wsrystkich crynnosci wymaganych dla
prawidlowego wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu "zan6wienia 

z
uwzglgdnieniem naleZnego podatku VAT. Przedmiar rob6t sianowiqcy zalqczniknr 6 do
SIWZ stanowi element pomocniczy przy obliczeniu ceny oferiow ej za wykonanie
przedmiotu zam6wienia. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzglgdnii wszystkie
koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu zam6wienia.

3. W formularzu,,OFERTA" naleiry podad ceng netto, stawkg podatku VAT, warto5C podatku
vAT oraz ceng brutto za wykonanie calego przedmiotu rurn6*i"rriu;

4. ceny podane w formularzu ,,OFERTA" musz4 by6 wyrrtone w zNotych polskich, z
dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku

5. Stawka podatku VAT winna byt okre6lona zgodnie z ustaw4 z dnia l l marca 2004r. o
podatku od towar6w i uslug (Dz.U. z2}l8r.,poz.2174 zp6in.zm.), stawk awynosi23%o.

6. Podana przezWykonawcA w ofercie cena ustalonajest nacaly okres obowi4zywania umowy
i nie podlega podwyZszeniu.

IV. Informacje dotycz4ce walut obcych, w jakich mogQ byd prowadzone rozliczenia
migdry zamawiaj4cym i wykonawcq.

Wszelkie rczliczenia pomigdry Wykonawc4 a Zamawiajqcym dotycz1ce przedmiotu
zam6wienia dokonywane bgd4 w zNotychpolskich (pLN).

Y, Zmiana tresci specyfikacji.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu do skladania
ofert, znienii treS6 SIWZ. Dokonan4 w ten spos6b zmiang specyfikacj i Zamawiaj1cy
zamieSci na stronie internetowej www.lpk-lesznowola.pl, nakt6rej zostia zarrieszczona
specyfikacja.

2. Jeheli w wyniku zniany tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniajest niezbgdny
dodatkowy czas na wprowadzenie zrnian w ofertach, zamavirajqcy priedluzy termin
skladania ofert i poinformuje o tym na stronie intemetow" *#.ipk-i.rrno*ol a.pl, na
kt6rej zostala zarieszczona specyfi kacj a.

VI. Spos6b postgpowania z ofertami zloionymi po terminie.
Oferta zNohonapo terminie skladania ofert zostanie niezwloczrue zv,n6cona Wykonawcy.

YJ. _T"t^in zlniqzania ofert4 i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem
skladania ofert.

Wykonawcabgdzie zwiqzany ofert4 przez60 dni od uptywu terminu sktradania ofert.
Wykonawcamohe, przed uplywem terminu wyroacronym do skladania ofert, zmienid lub
wycofa6 ofertg.

3. Wykonawcamaprawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofad sig z postgpowania
poptzez zlohenie pisemnego powiadomienia - w zamknigtej kopercii zaadresowanej
,,WYCOFANIE OFERTY". W celu sprawdzeniawiarygodnoScizloztnego powiadomienia
o wycofaniu oferty, do pisemnego powiadomienia naleiry doNqczyl: aktualny odpis z
wlaSciwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoSci
gospodarczej, jerili odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub-zgloszenia do
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. W przypadku, gdy Wykonawcg leprezentuje
pelnomocnik, do powiadomienia musi byi r6wnie2zalqczonepelnomocnictwo okreSlaj4ce

1.

2.
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jego zal<res i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zNoZone
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ. Koperty wewngtrzre ofert wycofanych
zostanq anrr6cone Wykonawcom bez otwierania.

VIII. Wadium.
l. Zloilona oferta musi byi zabezpieczona wadium o wartoSci: 50 000,00 zl, slownie zl:

pigddziesi4t tysigcy zlotych. Wadium musi byd wniesione w formie pienigznej na rachunek
bankowy Zamawiajqcego, d: Bank Sp6ldzielcry Ziemitr owickiej OddziaNaw Lesznowoli
nrrachunku 86802200002001 0003 8931 0001

2. Wadium nalezy wniesd przeduplywem terminu skladania ofert, tj. do dnia: 16.1,2.2019r., do
9od2.10.00. Wniesienie wadium bgdzie skuteczne, jezeli*podany- terminie znaldzie sig
na rachunku bankowym Zamawiajqcego. Wykonawca, kt6ry nie wniesie wadiumLostanie
wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie vzf,ranaza odranconq.

3. Dysporycjg w zakresie zwrotu wniesionych w pieni4dzu wadi6w przez wykonawc6w,
zamawiajqcy przekahe do banku nienxNocztrie po:
a) uplywie terminu zviqzania ofertq,
b) zawarciu umowy w sprawie zam6wienia i wniesieniuzabezpieczenianale2ytego
wykonania tej umowy,
c) uniewa2nieniu postgpowania o udzielenie niniejszego zam6wienia.

4. zamawiajqcy nienvNoczrie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:
a) kt6ry wycofal ofertg przeduplywem terminu skladania ofert;
b) kt6ry zostaN wykluczony z postgpowania;
c) kt6rego oferta zostala odrzucona.

5. Wadium wykonawcy, kt6rego oferta zostaNawybrana, zostanie zatrzymanewrazz
odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:
1) odm6wi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
2) zawatcie umowy stanie sig niemoZliwe z przyczynlea1cychpo stronie wykonawcy.

Rozdzial4. Skladanie, otwarcie i ocena ofert
I. Informacje o skladaniu i otwarciu ofert orazjawnosci otwarcia ofert.
1 . Wykonawc a mo1e zloiry| jedn4 ofertg.
2. Ofertg sklada sig, pod rygorem niewa2noSci, w formie pisemnej.
3. Ofertq naleLy zloiry| w siedzibie Zanawiajqcego: przy ul. Poprzecznej 50 w Lesznowoli

(05-506), wpokoju nr 1, nie p6i:nrej ni2 do: 2}.t2.z}lgr. do godz. 1000.
4. Otwarcie ofert nast4pi w dniu: 20.12.2019r. o godzinie 1Ors, w siedzibie Sp6lki, pok6j nr I 1.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje sig nazwy (firmD 

-oraz-adresy

wykonawc5w, a tak2e informacje dotycz4ce ceny.

II. Spos6b poprawiania oferty
Zarnawiajqcy poprawia w ofercie:
l) oczywiste omylki pisarskie,
2) oczywiste omylki rachunkowe,ztwzglgdrueniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w

zam6wienia, niepowoduj4ce istotnych zmianw tresci oferty - niezilocznie zawiadamiajqc
o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostalapoprawiona.

III. Powody odrzucenia oferty.
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l . Zamawiajqcy odrzuci ofertg, jezsli:
1.1. jej treS6 nie odpowiada tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
1.2. zostala zNohona przez wykonawcg wykluczonego z tdziahu w postgpowaniu o

udzielenie zam6wieria,
1.3. zawiera blgdy w obliczeniu ceny,
1.4. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrrymania zawiadomienia nie zgodziN sig na

poprawienie omylki,
1.5. zostaNa zlohona bez wymaganych w SIWZ kompletnych dokument6w, a wykonawca

nie uzupelnil dokument6w w okreSlonym przez Zarnaviajqcego terminie.

IV. Informacje o trybie sprawdzenia spelnienia warunk6w wymaganych od wykonawcy i
o uprawnieniu zamawiaj4cego do wezwania rvykonawcy do uzupelnienia oSwiadczeri,
dokument6w, pelnomocnictw i Zqdania skladania wyjaSniefi dotycz4cych tre5ci zlotonych
ofert.

1. Ofefiy zostanq sprawdzone pod wzglgdem zgodnoSci z postanowieniami specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, a nastgpnie ocenione zgodnie z warunkami i kryteriami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniaprzez komisjg przetargow4
podczas niejawnego posiedzenia.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiajqcy mols Zqda(: od wykonawc6w wyjaSnieri
doty cz4cy ch treSci zlohony ch ofert.

3. Zamawrqqcy mohe wezrrra6 wykonawc6w, kt6rzy w okreslonym terminie rue ztoiryli
oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu w
postgpowaniu, lub kt6rzy rue zhoirylipelnomocnictw, albo l<t6rzy zloiryliwymagane przez
zamawiajqcego oSwiadczeniai dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu w
postgpowanir zawieruj4ce blgdy lub kt6rzy zNoi:yli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
zlohenia w W zr.orczonym terminie.

V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Tryb oceny ofert.

1.1. Oceny ofert bgdzie dokonywala kornisja przetargowa
1.2. Oferty oceniane bgd4 w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagan formalnych i kompletnoSci oferty.

ofefiy nie spelniajgce wymagari okreslonych sIWZ zostanqodrzucone, a w
skladaj4cego ofertg, oferty te zostan4 uznane za odrztcone, zastrze2eniem pkt IV.3.
SIWZ.

II etap: ocena merytoryczna wedlug kryteri6w okreSlonych poni2ej.
W II etapie rczpatrywane bgd4 oferly niepodlegaj4ce odrzuceniu, zNoaone przez
Wykonawc6w niepodl egajqcy ch wykluczeniu.

2. Kryteria oceny ofert.

2.1 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zam6wieni a, Zamawiaj1cy
ptzyiqN, trzy fuyteia oceny ofert, jedno kryterium kosztowe i dwa pozakosztowe
przypisuj qc kaZdemu odpowiednio maksymaln4 iloS6 punkt6w.

C - maksymalna iloS6 punkt6w uryskanych za oferowanQ ceng -90pktD - maksymalna ilo56 punkt6w uzyskanych za doSwiadczenie -5pktK - maksymalna ilo56 punkt6w uryskanych za kompetencje personelu -5pkt
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Zostanie wybrana oferta kt6ra uzyska maksymalnq sumarycznq liczbE punk6w
uzyskanych w wyniku oceny poszczeg6lnych kryteri6w

Kryterium kosztowe

Ocena ofert dokonywana bgdzie wg ponizszego wzoru

C.in

C- x90pkt.

Cor

Gdzie:
C -liczbapunkt6w uzyskana w wyniku oceny kryterium
Cor- cefla w badanej ofercie
Crnin- najniizsza oferowana cena

Kompetencje personelu i DoSwiadczenie Wykonawcy

Ocena doSwiadczenia oferenta bgdzie polegala na weryfikacji dlugoSci wykonanych sieci wg.
rob6t opisanych zZalqcznrkunr 4 do SIWZ

IloS6 punkt6w uzyskanych za doSwiadczenie Oferenta w oparciu o Zal.4 do SIWZ zostanie
obliczona wg. wzoru:

Dor

D----------: x5pkt.

D.",

Gdzie:
Dor - l4czna dlugoSi sieci wyliczona na podstawie rob6t wymienionych w Zal.4 do SIWZ

badanej oferty
D,ru* - maksymalnalqczna dlugoS6 sieci wyliczona na podstawie rob6t wymienionych w Zal.

4 do SIWZ ze wszystkrch zlolonych ofert.

IloSi punkt6w uzyskanych za kompetencje personelu w oparciu o ZaN3 do SIWZ zostanie
obliczona wg. wzoru:

Kor

K----------- x5pkt.

K-r*

Gdzie:

Kor - \qczna iloSd punkt6w uzyskanych za kompetencje personelu wyliczona na podstawie
zestawienia stanowi4cego Zal.3 do SIWZ badanej oferty

K,ru* - maksymalnalqczna iloS6 punkt6w uzyskanych za kompetencje personelu wyliczona i I t
na podstawie zestawienia stanowi4cego Zat. 3do SIWZ ze wszystkichzloaonych ofert l rjl'

13i



Kompetencje kluczowego personelu zostanie ocenione wg. ponizszej zasady. Dlakazdej z
kluczowych os6b wymienionych w zaN.Nr 3 do SIWZ naleiry olr.Sfe io5wiadczenie w latach
pelnienia podobnej Arnkcj i prry rcalizacjipodobnych inwestycji, zgodnie z definicjq, zawartq
w zal. Nr 4 do SIWZ i zakwalifikowane jako male (3-5 lag,-srldnil (5-l0lat) tuu airze 1>rrila0.
W zaleinoSci od doSwiadczenia kazdej z os6b zostanie ptzyznana odpowiednia ilo56
punkt6w: lpkt. - male, 2pkt. - Srednie, 4pkt. - du2e
Za kluczowych pracownik6w uznaj e sig :

o Kierownikabudowy,
o Kierownika rob6t
o Uprawnionych operator6w zgrzewarekdo rur.
o Uprawnionych operator6w maszyn budowlanych

W przypadku wigkszej iloSci pracownik6w zalrudnionych przy pelnieniu tych samych funkcji
do oceny zostanie uwzglgdniony najbardziej doSwiadrrory pru.ownik.

JeZeli nie bgdzie moimadokona6 wyboru oferty najkorrystniejszej zewzglgduna to, Ze zostaly
zNohone ofefty o takiej samej N1cznej, iloSci punkt6w. Zamawiaj4cy *ir*i. Wykonawc6w,
kJ6t y zNoiryli te oferty, do zlozenia w terminie okreslortym wzez Zamawijqcego ofert
dodatkowych.

2.2 Jeheli nie bgdzie mohna dokona6 wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu nato, Ze
zostaly zlohone oferly kt6re uzyskaly tak4 sam4 iloS6 punk6* i o takiejiamej lqcznej,
ilo6ci punkt6w. Zlmawiaj4cy weavie Wykonawc6w,kt&zy zloirylite oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez zanawiaiqcego ofert dodatkowych.

Yl.zawiadomienie o rvyborze oferty lub o uniewainieniu postgpowania
1. Niezwlocznie po 

-wybo 
rze najkorrystniejszej oferty Zanrawiajqcy zawiadomiwykonawc6w,

kt6tzy zloirylioferty, gwyborze najkorrystniejszej oferty, podaj4c narwQ(firmg), albo imig
i naavisko, siedzibg albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, kt6rego ofeJg wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oruznarvvy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby alLo miejsca
zanieszkartia i adresy wykonawc6w,kt6rzy zloiryli ofefty, atakke punktacjg prryriunq
oferentom w kryterium oceny ofert.

2. O uniewa2nieniu postgpowania o udzielenie zam6wienia zamavnajqcy zawiadomi
wszystkich Wykonawc 6w, kt6rzy :

l) ubiegali sig o udzielenie zam6wienia - w przypadku uniewahrienia postgpowania przed
uplywem terminu skladania ofert,

2) zlofili oferty - w przypadku uniewa2nienia postgpowania po uptrywie terminu skladania
ofert.

Rozdzial5. Umowa

I. Informacja o wszelkich formalnoSciach, jakie powinny zostai, dopelnione
po zakoficzeniu postgpowania w celu zawarcia umorvy.
1. Wybrany wykonawca ma obowi4zek skontaktowa6 sig zzanawiajqcym i uzgodnid kwestie

konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
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2. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia, kt6rych oferta zostanie
vznana za najkotzystniejsz4, s4 zobowi4zani przed podpisaniem umowy, w terminie
v{znaczonym przez Zamawiajqcego, zloiry| Zamawiajqcemu kopig (poSwiadczortq ,,za
zgodnoS6 z oryginalem") umowy reguluj qcej zasady ich wspOlp.ac!, wsp6ldzi i^iu,
odpowiedzialnodci.

3. Je2eliwykonawca, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawarciaunrowy w sprawie
zam6wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

-nalezytego

wykonania umowy, zamawiajqcy moze wybrai- ofertg najkorzystniejszq rplsr[a
pozostatych ofert bezprzeprowadzaniaich ponownego badania i oceny.

4. Wykonawca ma obowi4zek zawrzed umowg zgodnie z wzorem umowy stanowi4cym
zal4cznik nr 5 do SIWZ. orazopracowai i przedstawid harmonogram wykonania robOt, w
terminie podanym przez Zamawiajqcego.

ll, Zab ezpie czenie n a leiyte go rvykonan ia u m owy.
1. Zabezpieczenie naleirytego wykonania umowy w wysoko5ci l0% wartogci brutto

zam6wienia naleiry wnieS6 nie p6zniej niz do dnia zawarcia umowy, wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpuj4cych formach:
a) pieni4dzu;

b) porgczeniach bankollrych;
c) gwarancj ach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaci przelewem na nastgpuj4cy
rachunek bankowy Zamawiajqcego: Bank Sp6ldzielczy Ziimi Lowickiej Oadrial' i
Lesznowoli Nr rachunku 86 8022 0000 2001 0003 gg31 0001. Na prziewie naleiry
zamiesci6 tytti.: ,,zabezpieczenienaleirytego wykonania umowy m ..... ....(* nadany prr",
Zamaviaj4cego".

3. Jeheli zabezpieczenie wniesiono w pieni4dzu, Zamawiajqcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajqcy a^fiacazabezpieczenie wniesi,one w
pieni4dzu z odsetkami wynikaj4cymi zumowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt pro wadzeriatego rachunku iraz prowizii tantowei
zaprzelew pienigdry na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, muszQ nieodwolalnie i
bezwarunkowo zobowiqzywal Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pienigznej na
pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, w wysokoSci odpowiadaj4cej kwoci e ,ib"rpiecz|ria
naleirytego wykonania umowy z tyfilu niewykonania lub nilnalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w irycie i uzyskuje moc
obowi4zui4c4 od podpisania umowy przez obie strony, tj. wzez wykonawca i
Zamawiajqcego i bgdzie wuime w wysokoSci I00% do dnia wykonania zam6wieniu, pi r.
30 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach bgdzie wainew wysokoS ci 30%do dnia
upty'wu okresu gwarancji plus 15 dnl Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno
zawierul zasttzehenie, ze Porgczyciel lub Gwarant rerygnuje z prawainformowania go o
ztnianach, uzupelnieniach bqdL jakichkolwiek modyfiku"lu"t umowy bqdL o innych
dokumentach stanowi4cych umowg, jakie mogQ zosirri sporz1dzone migizy Wykonawc4 a
Zamawiaj}cYn, & jednoczesnie nie zwalnia go , odpowiedzialnoSci- wynikaj qcej z
udzielonej gwarancji/porEczenia, ponadto zastrzezenie, ze wszelkie spory aityciqce
Gwarancji podlegaj4 rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczyporpoiit.3 rotmej i
podlegaj q kompetencj om s4du powszechnego.

5. Jeheli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiaiqcy nie zawrze z wykonawc4 tej umowy.

6. Zwrot zabezpieczenia naleftego wykonania umowy.
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a) w prrypadku wniesieniazabezpieczeniaw formie pienigznej Zamawiaj4cy zwr6ci 70yo
warto6ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwiini a i uznania
przez Zamawiaj 1ce go za naleiry cie wykonane.

b) Zamawiajqcy pozostawi na zabezpieozenie roszczeh ztyfiiugwarancji zawady kwotg
wynoszqc4 30Yo wartofici zabezpieczenia. Kwota, jest zwracana, nie-p6iniej ni2 w l5
dniu po uplywie okresu gwarancji zawady.

Rozdzial 6, Zalaczniki.

Spis zal4cznik6w:

Zalqczniknr I

ZaN1czniknr 2

Zalqczniknr 3

Zalqczniknr 4
ZaN4czniknr 5
ZaNqczniknr 6
Zalqczniknr 7
Zal1cznikTa
Zalqczniknr 8
ZaNqczniknr 9
Zalqczniknr 10
Zalqczniknr 11

oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialuw postgpowaniu
zgodnie z Regulaminu zam6wieri na dostawy, uslugi i roboty-budowlane w
Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o,o.
oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeriaz
postgpowania na podstawie Regulaminu zam6wieri na dostawy, uslugi i
roboty budowlane w Lesznowolskim przedsigbiorstwie Komunainym S[. z
o.o.
oswiadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawn iefi przezosoby, kt6re bgd4
uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia.
Wykaz wykonanych rob6t budowlanych.
Wz6r umowy.
Przedmiar rob6t
Dokumentacj a proj ektowa
dokumentacj a geolo giczna
Operat wodno-prawny
Tabela element6w rob6t czgsciowych.
Wz6r oferty.
W ykaz I(luczowych Material6w

r--REzEs 

ffiznou
KazimierzSolbU*Xi

I
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Zalqczniknr 1

oSWnDczENIE wYKoNAWcY

o spelnianiu warunk5w udzialu w postgpowaniu

(w pzypadku \ArYkonawc6w wystqpujqcych wsp6lnie nale2y pnedlo2y6niniejsze oswiadczenie
lqcznie pzez wszystkich \Arlkonawc6w )

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Pzystqpujqc do postqpowania w sprawie udzielenia zam6wienia pod nazwqi

Pzebudowa kanaNu tlocznego odprowadzajqcego Scieki oczyszczone
z oczyszczalni Sciek6w w Zamieniu do zeki Raszynki.

oSWADCZAMY, ZE:

speNniamy warunki ubiegania sig o udzielenie niniejszego zam6wienia tj.:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci, je2eli
pzepisy prawa nakNadajq obowiqzek ich posiadaniaw zwiqzkuzrealizacjq zam6wienia;

2. dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia;

3. znajdujemy siQ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia.

q
miejscowoSd

dnia
Podpis(y) i pieczqtka(i) przedstawicieta(i)



Zalqcznlknr 2

oSWADczENtE WYKoNAWcY

o braku podstaw do rrvykluczenia z postqpowania

(w pzypadku \Atlkonawc6w wystqpujqcych wsp6lnje nale2y pzedlozyl niniejsze oSwiadczenie lqcznie
przez wszystkich Wykonawc6w )

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Przystgpujqc do postgpowania w sprawie udzielenia zam6wienia pod naaNqi

Pzebudowa kanalu tloczneg o od prowadzajqcego Scieki oczy szczone
z oczyszczalni Sciek6w w Zamieniu do zeki Raszynki.

oSWADCZAMY, ZE:

Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie niniejszego zam6wienia

wedlug Regulaminu zam6wieh na dostawy, uslugi i roboty budowlane w Lesznowolskim

Pzedsiqbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

dnia.

(

miejscowoS1 Pod pis(y) i pieczqtka(i) przedstawiciet a(i)



Zalqczniknr 3

oSWADGZENIE vITYKoNAwcY

o posiadaniu uprawnieri pzez osoby, kt6re bgdq uczestniczy6
w wykonywaniu zam6wienia

Pzebudowa kanalu tlocznego odprowadzajqcego Scieki oczyszczone
z oczyszczalni 6ciek6w w Zamieniu do z. Raszynki

(w przypadku V$rkonawc6w wystqpujqcych wsppJnle lalezy pzedlo2y6 niniejsze oswiadczenie lqcznie
przez wszystkich Wykonawc6w )

1. ZAMAWTAJ{CY:

Lesznowolskie Pzedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

2. WYKONAWGA:

Niniejsza oferta zostaje zlo2ona pzez:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcv(6w)

Zam6wienie niniejsze wykonywac bqdq nastgpujqce osoby:

Za kluczov,tych pracownik6w uznaje siq:. Kierownika budowy,
o Kierownika rob6t,
. Uprawnionych operator6w zgrzewarek do rur,. Uprawnionych operator6w maszyn budowlanych.

O5wiadczam/my, 2e osoby, kt6re bqdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, wskazane
w niniejszym zalqczniku posiadajq wymagane uprawnienia.

1

l.p
lmiq i Nazwisko Zakres

wykonywanych
czynno6ci

Kwalifikacje zawodorre
- pelniona funkcja
- wyksztalcenie
- nr uprawnief data wydania

Do6wiadczenie
zawodowe
wymagane w SIWZ
[w latach]

1

2

3

miejscowoSd
dnia.

Podpis(y) i pieczqtka(i) przedstawicieta(i)



Zalqczniknr 4

OSWADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych w okresie 5 lat

(w pzypadku \Afirkonawc6w wystqpujqcych wspp]nie plezy przedtozycniniejsze oswiadczenie lqcznie
przez wszystkich Wykonawc6w )

Nazwa Wykonawcy: ......

Adres Wykonawcy: ....

Pzystgpujqc do postgpowania w sprawie udzielenia zam6wienia pod nazwq:

OSWADCZAMY,2E:

Wykonali5my nastqpujqce roboty budowlane:

UWAGA: wykonawca jest zobowiqzany dostarcry6 dowody dotyczqcerob6t,
potwierdzaj}ce, Le roboty te zostaly wykonane w spos6b nale1yty oraz zgodnie z zasadarti sztuki
budowlanej i prawidlowo ukofczone.

W pozycji I wymagane jest wskazanie jednej roboty polegaj4cej na budowie w technolo gii bez
wykopowej, przewod6w ciSnieniolvych o Srednicy nie mniejszej niz l60mm i dfugolci nie
mniejszej niZ 500m.Pozostale roboty podobne bgdq stanowii podstawg do oceny tryt".ir.
j akoSciowego, doSwiad czenia wykonawcy.

Za toboty podobne uznaje sig roboty polegaj4ce na budowie sieci wodoci4golvych lub sieci
kanalizacyjnych o dlugoSci nie mniejszej ni? 500 mb kalda.

1 2 3 4 4 5

L.p.
Rodzaj roboty
budowlanej

Dlugo56
wybudowanych
pzewod6w (m)

Pzedmiot roboty
budowlanejz
kr6tkim opisem

Data rozpoczgcia i

data zakonczenia
Miejsce
wykonania

Odbiorca
(inwestor)
nazwa, adres,

1.

2.

3.

4.

miejscowoii
dnia.

P o dpis (y) i pieczqtka(i) prz eds tawiciela(i)



Zalqczniknr 5

Umowa Nr DIR.43 0,.,,,,,2019

zawartaw dniu. ..... wLesznowoli, pomigdry;

Lesznowolskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z o,o. z siedzib4w Lesznowoli, prry ul.
Poprzecznej 50, NIP: 1231200082, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego
przez: S4d Rejonowy w dla m.st. W-wa - XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego, pod Nr KRS 0000349630 o kapitale zakladowym w wysokoSci 90 210 000
ilotych,Twanymdalej,,Zamawiaj4cym",reprezentowanymprz,ez:

Preze sa Zw zqdu - Kazimier za Jabloriskie go
zv{ anp dalej rrZamawiaj 4cym "
a

zv{ arrp dalej rrWykonawcq"

umowa nastgpuj 4cej treSci :

s1
zanawiajqcy powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania zam6wienie pn:
Przebudowa kanalu tlocznego odprowad zajqcego Scieki ocr.yszczone
z oczyszczalni Sciek6w w Zamieniu do rz. Rasrynki.

Przedmiotem zam6wienia jest :

1. przebudowa kanalu tlocznego odprowadzajqcego Scieki oczyszczorLe z oczyszczalni
Sciek6w w Zanieniu do rz. Raszynki. Kanal nalezy wykonad po Sladzie istniej4cego kanalu
zrzutowego PE 160mm z zachowaniem ciqglo6ci odprowadzenia Sciek6w do rz. Raszynki.
Kanal wykonai z rur PE HD 100 RC o Srednicy DN 400x36,3mm.

2. wykonanie wylofu kanalizacyjnego DN600mm do rze?i zgodrne z operatem
wodnoprawnym stanowi4cymzalqcznik nr 8 do SIWZ.

Przy rcalizacji niniejszego zam6wienia obowipuje zakres i iloSci rob6t wynikaj4ce
z przedmiaru rob6t, dokumentacji projektowej oraz wszystkich rob6t budowlanych i
wszystkich crynnoSci wymaganych dla prawidlowego wykonania i prawidlowej eksploatacji
przedmiotu zadaniapn. ,,przebudowa kanatru tlocznego odprowadzaj4cego Scieki oczyszczone
zOS Zarienie do rzeki Raszynki.

Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy niezbgdnych upowainieri do reprezentowania Sp6trki w
celu realizacji przedmiotu zam6wienia. TreS6 i zakres upowai:nienia bEdA ustalane
indywidualnie w zaleimof:ci od zglaszanychprzez Wykonawcg potrzeb.

l. Szczeg6lowy zakres prac objgtych umow4 okresla: dokumentacja projektowa, przedmiar
rob6t, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, op,erat
wodnoprawny orazSIWZ.

2. Jakiekolwiek wymagatia zawarte w jednym z vtyhej wymienionych dokument6w, jest
tak samo wiryqce jak gdyby wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach.
Jakiekolwiek blgdy lub braki zawarte w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych nie mog4 byi wykorzystane przez Wykonawcg na swoj4 koruy36, a ich
interpretacj a winna by6 uzgodniona z Inwestorem.
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Zamawiajqcy wprowadzi Wykonawcg na budowg w ci4gu 5 dni roboczych od daty zawarcia
umowy, oruzprzekuhe Wykonawcy pozwolenie na budowg wraz zdziennikiem budowy.

s3
1. Zlecenie jakiejkolwiek czgsci rob6t przez Wykonawca podwykonawcy, wymaga

uprzedniej akceptacji Zamawraj4cego na zasadachokreslonych w kodeksie cywilnym. 
-

2. Zlecenie przez Wykonawcg czgsci rob6t podwykonawcy, nie zttalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno6ci za wykonanie calo5ci rob6t.

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczefstwo rob6t wykonanych przez Podwykonawc6w
oraz za terminow4 zapNatg wynagrodz enia za roboty wykonywan e przez nrch,

4. Wykonawca do kazdorazowo wystawianychprzez siebie dlaZamawiaj4cego faktur VAT
dostarcry wraz z fal<tur1 dow6d dokonania platnoSci dla Podwykonawcy wraz
z oSwiadczeuami swoich Podwykonawc6w, zgNoszonych i zaakceptowanych przez
ZamavnaJqcego, o uiszczeniu przez Wykonawcg wszelkich wymagalnych wierzytelnoSci
prrysluguj4cych Podwykonawcom, powstalych w ztxiqzkl z rcalizacjq rob6t, bgd4cych
przedmiotem niniej szej umowy.

5. W prrypadku niedopelnienia obowi4zku okreslonego w ust. 4 Zamawiaj4cy wladny jest
obniLyd kwotg platnoSci wynagrodzenia na rzpcz Wykonawcy o kwotg naleinq
Podwykonawcy, zatrzymuj4c jq jako zabezpieczenie na wypadek roszcrei
Podwykonawcy, kt6re mog4 by6 skierowane wobec Zamawiajqcego w trybie art. 6471 $5
Kodeksu cywilnego.

6. Zmiana Podwykonawcy w trakcie rcalizaqi umowy moae nast4pi6 wyl1cnie za zgod4
Zamawiajqcego,

7. Wykonawca wykona przedmiot zam6wienia z material6w zestawionych w Wykazie
Material6w Kluczowych stanowi4cymzalqcznik nr l l do SIWZ

1.

s4

Wykonawca ma obowipek wykona6 roboty z naleLrytq starannoSci4, zgodnie z
harmonogramem rob6t opracowanym przez Wykonawcg i dostarczonym w terminie 14
dni od podpisania umowy Zanawiajqcemu w celu jego zatwierdzeria,

Wykonawca odpowiada za wlaSciwe wykonanie rob6t, zapewnienie warunk6w
bezpieczeftstwa, zabezpieczerie placu budowy, sporz1dzonqprzez siebie dokumentacjg
techniczn4 powykonawczq oraz za metody oryanrzacyjno- techniczne stosowane przy
realizacji rob6t.

ss
Wykonawca ponosi peln4 odpowiedzialnoi;t za:

l. sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajqcego - w przypadku
stwierdzenia blgd6w wykonawcazgNasza je na pismie zamawiajqcemt,

2. wykonanie rob6t zgodnie z umowq i oddanie ichZarnaviaj4cemu w terminie umownym,

3. straty i uszkodzenia w wykonywanych robotach, w materialach budowlanych oraz
wzqdzeruachztviqzarrychzprowadzon4inwestycjq,

4. szkody i straty w robotach spowodowane WZy wypelnianiu swoich zoboviqzah
umownych, jak r6wnie2 za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji.

$6
1. Wykonawca zobowi1zany jest w ramach rcalizacji przedmiotu niniejszej umowy migdzy

innymi do:

2.
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1) uzyskania zezwolenia na prowadzenie rob6t drogowych, sporzqdz.enie projektu
organizacji ruchu, zabezpieczenia rob6t w czasie realizacji zadama oraz poniesienia
oplaty zaczasowe zajgcie pasa drogowego, :

2) wykonania zabezpieczerua wzqdzefi podziemnych Wzyinjqcych sig z hasami
wykonywanych przewod6w (np. kable, wodoci4g, gazociqg),

3) sporz4dzeniaprzed przyst4pieniem do rob6t dokumentacji fotograficznej obiekt6w
s4siaduj4cych z terenem budowy na wypadek pliniejszych roszczef wlaScicieli
grunt6w i posesji,

4) wykonania rob6t objgtych umowq zgodnie z zasadatrri sztuki budowlanej
i przepisami technicznymi w budownictwie,

5) zapewnieniabezpiecznego korrystaniazterenu przylegajqcego do terenu budowy,

6) zorganizowania zaplecza budowy, dbania o porz4dek na terenie budowy,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz
usuwania nabiehqco zbgdnych material6w, odpad6w, orv grv ti nadmiaru zieni,

7) prowadzenia rob6t w spos6b nie powoduj4cy szk6d, w tym zagrozenia
be4pieczefistwa,

8) przekazania Zamawiaj4cemu niezbgdnych danych i dokument6w koniecznych do
prz-ekazanra do eksploatacji przedmiotu umowy, w tym sprawozdaf z pr6b,
certyfikat6w na materiaNy iurzqdzenia, dokumentacji techniczno-ruchowej, instnrkcji
obslugi,

9) uporz4dkowania terenu rob6t po zakoriczerjru rob6t i przekazania go w terminie
ustalonym dla odbioru rob6t.

Wykonawca zapev,ni kompetentne kierownictwo, silg robocz4, materialy, sprzgt i inne
urzqdzeniaoraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania rob6t oraz usunigcia wad.

Wykonawcazapewnina wlasny koszt obstugg geodezyjn4 w celu:

1) vtytyczeniatrasy przewod6w i wsrystkich niezbgdnych element6w budowanej sieci,

2) wykonania inwentaryzacji powykonawczej z wykazaniem na
inwentaryzacyjnej (szkicach) rzgdnych dna kanalu (wloty i wyloty dna
pokryw na studniach.

4. Zarnawiaj1cy umoZliwi Wykonawcy pob6r wody z sieci wodoci4gowej poprzez
opomiarowane ujgcie. Kosztami zuirytej wody zostanie obci4zony Wykonawca.

2.

mapte
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2.

s7

Termin realizacjiumowy ustala sig na dziei:30.10.2020r.

W terminie, o kt6rym mowa w ust. l, Wykonawca zobowi1zany jest wykona6 roboty
budowlane objgte umowq oraz przekazal Zamaviaj4cemu kompletn4 dokumentacjg
powykonawc zq,, w tym inwentaryz acjg geodezyjn4.

Wykonanie caloSci rob6t zostanie potwierdzone protokolem odbioru koricowego
podpisanym przez strony.

W prrypadku dokonywania odbior6w czg6ciowych, bgdqcych podstaw4 do wystawiania
faktur za poszczeg6lne elementy zgodnie z tabelq w zal. 9 do SIWZ, Wykonawca
zobowiTany jest przedstawi6 szkice geodezyjne z naniesionymi rzgdnymi
wysokoSciolvymi wykonanych wz4dzefi, potwierdzonymi przez geodetg prowadz4cego
obslugg budowy oraz w przypadku prowadzenia robot w obrgbie pasa stosowego
protokoly wystawione przez zaru1dc7 drogi.

J.

4.

,1
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Roboty powinny byd wykonane przez Wykonawcg zgodnie z postanowieniami gmowy,
zasadani sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiqzuje sig zapewnid prowadzenie budowy przy staNej obecnoSci
kierownika budowy lub kierownika rob6t, posiadajqcych odpowiednie uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcj i tecrniczrtych w budownictwie.

Materiaty wykorzystane do rcalizacji zam6wienia musz4 odpowiadad materialom
zawartym w ofercie, zgodnie zWykazem Kluczowych Material6w stanowi4cym zal. ll
do SIWZ. Musz4 odpowiadad wymogom okreSlonym w ustawie o 

-wyrobach

budowlanych i powinny byd poddawane bieZ4cym badaniom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy.

Ptzed' prryst4pieniem do wbudowania mateiaN6w budowlanych Wykonawca na wlasny
koszt przedstawi dowody jakoSci oraz pochodzenia tych material6w do akceptacji prri,
Inwestora.

Dokumenty ujgte w pkt. 4 r.prlery dolqczy1 do protokolu odbioru koricowego rob6t.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo nie przyjgcia protokolu odbioru koricowego rob6t w
prrypadku braku dokument6w, o kt6rych mowa powyZej. Materialy musza by(: zgodne z
zaNqcznrknrl l do SIWZ

Wszystkie zgrzery doczolowe i elektrooporowe muszg by6 wykonafie zgrzewark4
automatyczn4 umoZliwiaiqcq wygenerowanie raportu zgrzev{a, Zgrzevty musz4 by6
wykonywane przez osobg posiadaj4ca odpowiednie kompetencje potwierdzone
certyfikatem lub uprawnieniami.

Inspeklor nadzoru mohe zu2qda6 wykonania badan dodatkowych. Wykonawc a bgdzie
ponosi6 koszty badari, jesli wykaz4 one, 2e jakoS6 material6w i rob6t nie jest ,godnu,
dokumentacj4.

$e
Inspektor nadzoru jest obowi4zarty do sprawdzania obecnoSci kierownika budowy i/lub
kierownika rob6t oraz informowania Zarnawiaj4cego w przypadku nieobecnoSci.

Inspektor nadzoru jest zobowiqzany do sprawdzania wykonanych rob6t i do
nieztilocznego informowania Wykonawcy o wykrytych wadach.

Sprawdzenie jako5ci rob6t przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnieri komisji
odbioru powolanej przezZamawiaj4cego do ustalenia wad priedmiotu odbioru.

T,gNoszone wady powinny byd niezwlocznie usunigte przezWykonawcg nie p6zniej niZ w
ciqgu 14 dni od uryskania powiadomienia o ich wykrycilt pizez inspektora nadzoru lub
komisjg odbioru.

wady lvykryte we wlasnym zakresie przez wykonawca powinny by6 usunigte
niezvrlocznie.

Inspektor nadzorupoSwiadcza usunigcie wad.

s10l. Zawykonanre przedmiotu Umowy, Wykonawca otzymawynagrodz erue ryczahowe o

vATwedlugobowiqzuiqcej stawki,wartos6brutto.......pLN(slownie...........1
2. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoS6 platnoSci czgsciowych w oparciu o wartogci

przedstawione w tabeli stanowiqcej Zalqcz,nrkNr. 9 do SIWZ. Warunkiem platnoSci
czgSciowej jest wykonanie calego zakresu ujgtego w danym elemencie tabeli wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uprz4tnigciem terenu.

l.

aJ.

4.

5.
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1 Wysoko3i wynagtodzenia czgsciowego okresla tabela bgd4ca zaNqcznikiem nr 9 do
SIWZ. Wysoko6d wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korica obowi4zywania
Umowy i obejmuje wszelkie koszty rob6t, w tym w szczeg6lnoSci roboc izng, maszyny
i materialy niezbgdne do ich wykonania, atakie wszelkie inne koszty lub czynnoSci
chodby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych a niezbgdne do wykonania
caloSci prac objgtych niniejszq [Jmow4 w spos6b zgodny z wymogami sztuki
budowlanej orazprzepisami prawa budowlanego i ochrony Srodowiska.
Wykonawca zobotiqzany jest zloiry| protok6l zaawansowania rob6t potwierdzaj4cy
zakohczenie etapu rob6t. Zamaviaj4cy, w ruzie braku zastrzekefi, zatwrcrdzi zloi-ony
przez Wykonawcg protok6l.

Wynagrodzenie platne bgdzie w terminie 30 dni od dnia \^/ply!vu do Zamaviaj4cego
prawidlowo wystawionej faktury po zatwierdzeniu protokolu odbioru rob6t, w
przypadku:

a. czgSciowej platno6ci - zaakceptowanego pisemnie przez Zamaturajqcego protokofu
odbioru zakresu rob6t zgodnie ztabelq(Zal. Nr 9 do SIWZ).
b. platno6ci koricowej - zaakceptowanego pisemnie przez Zarnawiajqcego protokolu

odbioru koricowego rob6t bez uwag.

W sytuacji realizowania rob6t przez Wykonawcg przy ud:aale podwykonawcy,
oswiadczenie podwykonawcy i dokumenty, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 4 umowy o
uregulowaniu naleznos ci przez wykonawc Q na rzeczpodwykonawcy .

5. Za datq realizacji platnoSci uwaZa sig datg zloileniaprzezZamawiajQcego polecenia
przelewu nale2noSci na konto bankowe Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie platne bgdzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

$11
Zar6v'mo Zamawiqqcy jak i Wykonawca zobowiqzam sq do naprawienia szk6d
wyniktych z niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy.

Wykonawc a zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,2%o wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa w $ l0 ust. 1, za kuzdy
rozpoczgty dzieh zrvloki w zakofrczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
realizacji,okreslonego w $ 7 ust. 1,

2) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa w $ l0 ust. l, za
odst4pienie od umowy przez wykonawca lub zamawiaj4cego, , piry"ryr lezqcych
po stronie Wykonawcy,

3) w wysokosci 0,2Yo wynagrodzenia brutto o kt6rym mowa w $ l0 ust. l, z tytilu
nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
zawady,liczone zakuhdy rczpoczgty dziefi op6znienia w stosunku do ustalonych
termin6w na ich usunigcie.

4) l000zl netto zakazdy stwierdzony przypadek prowadzenia rob6t pod nieobecnoS6 na
terenie budowy, uprawnionego kierownika budowy lub kierownika rob6t.

Jezeli przed zakohczeniem caloSci rob6t objgtych umowq jakakolwiek ich czg56 zostanie
uTrrana ptzez Zarnaviajqcego za zakofrczonq zgodnie z warunkami umowy oiaz przyjgta
przez Zamawiajqcego, kara za niedotrzymanie terminu bgdzie liczona od wartosii roUOt
zmniejszonej o wartoSd czgsci rob6t zakoriczonych i przyjgtych przezZarnawiajqcego.

W prrypadku nie zaplaceniakar umownych w ciqgu 14 dni od daty otrzymaniawezwania
do- dobrowolnej zaplaty_, Zamawiajqcy ma prawo ich potr4cerui z bilzqcych platnoSci
naleznych Wykonawc y htb z wniesioneg o zab ezpieczerria.

4.

5.
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5. Zaplacenie lub potr4cenie kary za niedotrzymanie terminu nie avalnia Wykonawcy z
obowi4zftu wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie.

6. Postanowienia dotyczqce kar umownych nie wyNqczaj1 prawa Zanawiajqcego do
dochodzenia odszkodowaniauzupelniaj4cego nazasadachog6lnych Kodeksu Cywilnego,
jeheli wartoS6 szkody przek'roczy wysokoSi kwot wynikaj4cych z naliczonych Iar
umownych.

7. Zamavnajqcy zaplaci Wykonawcy odsetki w wysokoSci ustawowo okreSlonej za zvilokE
w zaplacie wynagrodzenia, zuwzglgdnieniem postanowieri $ 10 ust. 4.

s121. Wykonawca u.dziela Zamawiajqcemu pisemnej gwarancji rla wykonane roboty,
zobov,nqzuj4c si9 do wykonania tych rob6t zgodnie z projektem zaakceptowanym przez
Zamawnjqcego i zwarunkami technicznymi wykonania rob6t.

2. Wykonawcaponosi odpowiedzialnoS6 zSriltgwarancji zawady fizycnrczmniejszaj4ce
wartoSi techniczn4, uzytkow4 i estetyczn4 wykonanych rob6t.

3. Wykonawca zobowtqzany jest do usuwania wad w terminie 7 dni od powiadomienia o
wadzie, chyba ZeZanawiaj1cy wyntaczy inrry termin.

4. DlugoSd okresu gwarancji dla przedmiotu umowy ustala sig na 36 miesigcy licz1c od daty
odbioru koricowego rob6t.

$13
1. Zamawraj1cy moze odst4pi6 od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podj4l sig realizacji rob6t, w ci4gu 10 dni od daty wezwania go
przez Zamawiajqcego do rozpoczgcia rob6t,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeaefi inspektora nadzoru
uporczywie nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi, warunkami
technicznymi rcalizacji rob6t lub w razqcy spos6b zaniedbuje zobowiqzania
umowne,

3) Wykonawca zantechal rcalizacji umowy (z przyczynleaqcych po jego stronie), a w
szczeg6lnoSci przerwal r ealizacjg rob6t przez okres dNwszy niz I 0 dni.

2. Je1eli umowa zostanie rczwiqzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrryma6
roboty, dokona6 komisyjnie z vdzialem Zamairajqcego inwentnyzacji iob6t
wykonanych, zabezpieczyd tercn rcb6t oruz opuSci6 teren rob6t w terminie podanym
przezZamawiajqcego.

s14
Wszelkie nrriany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewazno5ci.

sls
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq maj1 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a ewentualne spory bgdzie rczstrzygal s4d powszectury.

$16
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaruach, po jednym egzemplarns, dla
Zamawiaj1cego i Wykonawcy.

$17
Ni2ej wymienione zalqczniki stanowi4 integraln4 czeS6 umowy:
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wierua.
4) Protok6l przekazania dokumentacji technicznej.

IZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA



Zalqcznik nr 9

TABELA ELEMENTOW ROBOT CZESCTOWYCH

Przebudowa kanalu tlocznego odprowadzajqcego Scieki oczyszczone
z oczyszczalni Sciek6w w Zamieniu do rzeki Raszynki

1. ZAMAWTAJ{CY:

Lesznowolskie Pzedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

2. WYKONAWGA:

Niniejsza oferta zostaje zlohona przezi

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Ag!1es(y) Wykonawcy(6w)

Pzyjmujq do wiadomoSci, 2e w przypadku wniosku o dokonanie platnoSci czgsciowych

wyplacona kwota bqdzie r6wna odpowiadajqcej w tabeli procentowej czqsciwarto5cioferty przy czym,
Nqczna warto56 wyplaconej kwoty wyniesie maksymalnie 7Oo/o wartoSci oferty, pozostala wartoSc

zostanie wyplacona po zakofrczeniu zadania i przekazal Zamawialqcemu dokumentacjq budowy,

i nwentaryzacj g geodezyj nq i doku mentacjq powykonawczq.

1 2 3 4

l.p Oznaczenie odcinka
Procentowa wartoS6
rob6t czgS;ciowych

Odpowiadajqca warto5i w odniesieniu do 100%
wartoSci oferty netto (uzupelnia Wykonawca)

1 K1 - 577 20%

2 s77 -542 20%

3 s42 - 56 20Yo

4 56 - Wylot 10%

miejscowoSt
dnia.

P odpis (y) i pieczqtka(i) prz edstawiciela(i)



Zalqcznik nr 10

Wz6r formularza

OFERTA
nazwa i adres wykonawcy

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

u!. Poprzeczna 50
05.506 Lesznowola

Nawiqzujqc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym pt.:

Przebudowa kanalu tlocznego od prowadzajqcego scieki oczyszczone
z oczy szczal n i Sciek6w w Zamien i u do z. Raszyn ki.

1' Oferujemy wykonanie Mw zadania zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia za cene rvczaftowa:

Lqczna cena netto (bez podatku VAT) w zl:

(slownie zlotych:

.........)

+ obowiqzujqcy podatek VAT w wysoko6ci: 23 o/o,

warto56 podatku VAT w zl: ..........
(slownie zlotych:

................)

Lqczna cena brutto (lqcznie z podatkiem VAT) w zl:

(slownie zlotych:

2. O6wiadczamy,2e zapoznali6my siq ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia i nie
wnosimy do niejzadnych uwag.

3. oswiadczamy, ze nie wnosimy uwag do opisu pzedmiotu zam6wienia.

4'.O-iwiadczamy, 2e-iesle6m.V zwiqzani ofertq do terminu wa2no6ci oferty wskazanego wslwz tj. przezokres 60 dni od uplywu terminu ikladania ofert.

5' OSwiadczamy, 2e..w cenie ofgrty zostaly uwzglqdnione wszystkie koszty wykonania
zam6wienia i realizacji pzysztego Swiadczenia umownego.

6' O6wiadcz?my, 2e utz6r umowy stanowiqcy zalqcznik nr 5 do SIWZ akceptujemy bez
zastzehefi. Jednocze6nie zobowiqzujemy sig do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wznaczony m przez zamawiajqce g o, je2e I i zosta n i e wyb ra n a n asza oferta.

7. Oferta nasza zostala zlo2ona na stronach podpisanych i kolejno

ry

ponumerowanych od nr.. do nr



8. O6wiadczamy,2e (nie) zamierzamy powieza6 podwykonawcom zadnej czqsci niniejszego
zam6wienia / nastqpuiqce czqsci niniejszego zam6wienia zamiezarv po*i"iive
podwykonawcom]":

Lp. Opis czgsci zam6wienia, kt6r

1)

2)

9'. Udzielamy gwaranlj1 na przedmiot zam6wienia na okres 36 miesiecv, liczqc od daty
odbioru kohcowego rob6t.

10' Uprawnionym do kontakt6wzZamawiajqcym jest: Pawel Turowski tel.2275t 9492
wew. 16
1 1. lntegralnq czq56 niniejszej oferty stanowiq nastqpujqce dokumenty i zalqczniki:

1) OSwiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunk6w udziaNu w postqpow*i, - zalqcznik
[f ... ,

2) oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zaNqczniknr ... ,3) Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru (KRS) lub centralnei ewidencji i informacji o
dziaNalno6ci gospodarczej (CEIDG), wystawiony nie wczeiniej niz i miesiqc pized
uplywem terminu skladania ofert - zalqcznik nr ... ,4) O6wiadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnieh przez osoby, kt6re bedq
uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia - zalqcznik nr ... ,5) Wykaz rob6t budowlanych w okresie ostatnith pigciu lat pzed uplywem terminu
skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest fiOtszy - * ty, okresie -zalqcznik nr , lvrffaz z dowodami (opinie, ieferencje,- poswiadczenia )potwierdzajqcYmj, ze roboty zostaNy wykonane w spos6b nrtezyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzon e - zalqczniki ni ... ,6) Pelnomocnictwo. !! nodpisywania oferty ( oryginal' / kopia pelnomocnictwa
po5wiadczona notarialnie* ) - zalqcznik rr... ,7) Pelnomocnictwo - do reprezentowania podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie np,
Konsorcjum, Sp6lka Cywilna (oryginal / kopia petnbmocriiitwa poswiadczona
notarialnie*) - zaNqcznik nr .. .

lnne:

8)
e)

dnia
miejscowoSe

* Wykonawca skreSla niepotrzebne

Podpis(y) i pieczqtka(i) przedstawiciela(i)



Zalqczniknr li

oSwnoczENIE - vlTYKAz KLUczoWYcH ELEMENToW

Pzebudowa kanalu tlocznego od prowadzajqcego Scieki oczyszczone
z oczyszczalni 6ciek6w w Zamieniu do rzeki Raszynki

1. ZAMAWTAJ{CY:

Lesznowolskie Pzedsiqbiorstwo Komunalne Sp, z o.o.
ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlo2ona pzez:

L.p. N azwa(y)_Wy!qqwqy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

Producent:
Typ:

Skladajqc ofertq w postqpowaniu o udzieleniu zam6wienia publicznego pn.: ,,pzebudowa kanalu
tlocznego odprowadzajqcego Scieki oczyszczone z oczyszczatni sciLt<ow w Zamieniu do zeki
Raszynki" oSwiadczam, 2e przy realizacji pzedmiotu zam6wienia zastosujg wyspecyfikowane
kluczowe elementy. Potwierdzam , 2e zapoznaNem siq z pzedstawionym pnez iimaririalqcigo S;WZw lVm dokumentacjq projektowq, przedmiarem rob6t oraz nie wnoszq do niego zaltzezefi
izobowiqzujq siq do d.ostawy poszczeg6lnych element6w o parametrach teihnicznyc6 nie gorszych
ni2 parametry w nim okreSlone. Pzedstawione typy, modele i marki oferowanych element6w zawarte
w Wykazie Kluczowych Element6w majq charakter ostateczny i nie bqdq pzeze mnie zastqpowane
innymi elementami na etapie realizacji przedmiotu zam5wienia.

Do poszczeg6lnych. element6w nale2y dolqczyl karty katalogowe oferowanych element6w,
potwierdzajqce spelnienie wymaganych zalo2ef1 deklaracjq zgodnoSci oraz aprobati technicznq lTd
potwierdzajqcq pzydatnoS6 w technice.
W pzypadku jakichkolwiek niejasnoSci zamawia)qcy zastzega sobie prawo do zqdania
doprecyzowania przez Wykonawcq opisu technicznego oferowanyih element6w, pzy czym jezeli
Zamawiaiqcy uzna, ze nie jest on zgodny z minimilnymi wymogami zawartymi'w 

-dokumentacji

projektowej moze ofertq odzuciC

ELEMENT NR 1

Kolektor zrzutowy - Rura

Minimalne wymogi: wykonanie z materialu klasy pE HD 1oo Rc DN 400 x 36,3 mm,
o podwyzszonej odporno6ci na naciski punktowe, wolnq propagacje pqkniq6, skutki
zarysowafi. Rura dwuwarstwowa, przeznaczona do budowy- sieci' iisnieniowycn
kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania
podsypki i obsypki.

Oferta Wvkonawcy - wvpelnia Wvkonawca

Model



ELEMENT NR 2
Polqczenia rur - Ksztaftki PE

Minimalne wymogi: polietylen klasy PE HD 100 SDR 11. tuki segmentowe - zgrzewanie
metodq doczolowq.
Ksztattki elektrooporowe - mo2liwo56 zgzewania w trybie automatycznym (dajqcym
mozliwo66 odczytu bezpo6rednio po podNqczeniu ksztaltki do zgrzewarki elektrooporbw6.i).
Uzwojenie grzewcze pokryte warstwq polietylenu chroniqcego drut oporowy. WsfaZnif
wyplynigcia (tzw. wyplywka kontrolna) sygnalizujqca wykonanie zgtzewu. Ka2da ksztaftka
powinna posiada6 oznaczenie czasu zgzewania i czasu chlodzenia. Mufy dodatkowo
powinny posiada6 wewngtzny ogranicznik zapobiegajqcy przemieszczeniu rury wewnqtz.
Ksztaltki doczolowe i segmentowe wykonane z materialu klasy PE 1OO SDR 1t tri5 SOn iZ,

Oferta Wvkonawc)r - wvpelnia Wvkonawca

Producent:

ELEMENT NR 3
Polqczenia rur - Armatura i ksztaltki ieliwne

Minimalne wymogi: wykonanie - korpus z2eliwasferoidalnego ( min GGG 40)
malowanego farbq epoksydowq (min 250pm) zgodnie z normq GSK lub r6wnowaznq

Pzy czym wymaga sig Zeby:
ksztaltki i armatura pochodzily od jednego producenta,
zawory odpowietzajqco-napowietzajqce zamontowane byly w komorach (z armaturq
odcinajqcq).

Oferta Wvkonawcv - wypelnia Wvkonawca

Producent:

ELEMENT NR 4
Prefabrykaty betonowe

Minimalne wymogi: Wykonanie z betonu klasy C4O/50, nasiqkliwo6ci W1O,
mrozoodporno6ci F150, wlaz zeliwny klasy D400 o Srednicy 6O0mm.

Oferta Wvkonawcv - wvpelnia Wvkonawca

Producent:
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