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Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Postanowienia ogólne

1.1. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojęcie zamówienie jest tożsame z pojęciem 
zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz.1163 z późn.zm.).

1.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 164  poz.1163 z 
późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.3. Finansowanie:  projekt  współfinansowany  ze  środków Unii  Europejskiej  z  Europejskiego  Funduszu  
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  ZPORR,  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  
Wodnej oraz własnych Gminy.

2. Zamawiający
2.1. Zamówienia udziela Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, pokój Nr 20 tel. (082) 567 30 12, 567 30 

92, fax 567 30 12, e-mail ug@sawin.pl

2.2.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na Jego 
stronie internetowej www.sawin.pl, www.sawin.biuletyn.net w dniu 12 marca 2007 r.   

3. Tryb zamówienia  
Specyfikacja określa istotne warunki zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Przedmiot zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika 
retencyjnego NIWA w miejscowości Sawin, powiat   Chełm”. W przypadku zmiany zakresu  rzeczowo-finansowego 
(przesunięcie robót, roboty zamienne itp.) prace te będą podlegały nadzorowi.

4.2. Zakres robót oraz technologia wykonania robót ujęte są w kompletnej dokumentacji projektowej 
budowlano-wykonawczej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowanej przez 
firmę Specjalistyczna Pracownia Projektowa „WAGA-BART” 02-495 Warszawa ul. Szancera 5, 
Podstawowe parametry zbiornika
Lp Wyszczególnienie j.m. Ilość

1 Pojemność zbiornika, w tym:   - Niwa I,  Niwa II m3 846 476 + 77 998

2 Pow. terenu objętego inwestycją - zbiorniki Niwa I i II
- rurociąg doprowadzający i ujęcie

ha
ha

87,5
2,1

3 Pow. zalewu zbiornika w tym: ha 52,8

4 Kubatura wykopu z czaszy zbiornika, w tym: m3 508 563,6

5 Średnia głębokość, w tym: - Niwa I 
- Niwa II 

m
m

1,91
0,92

6 Groble zbiornika - długość
- kubatura grobli

Km
m3

5,866
229 566,5

7 Rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika - średnica rurociągu
- długość rurociągu

mm 
km

500
1,54

8 Długość rowów opaskowych km 3,33

9 Zjazd z drogi powiatowej
drogi technologiczne
drogi eksploatacyjne
plac manewrowy

Szt
mb
mb
m2

1
7 315
4 585
3 980

4.3.  Komplet  dokumentacji  projektowej  do  wglądu   znajduje  się  w  Referacie  Budownictwa,  Gospodarki 
Przestrzennej i Obsługi Inwestycji tutejszego Urzędu  w pokoju 20.
4.4. Wykonawca będzie pełnił  nadzór w terminie od dnia podpisania umowy  do dnia zakończenia robót 
będących przedmiotem nadzoru  inwestorskiego, a następnie  rozliczy  zadanie pod względem rzeczowo- 
finansowym.
4.5.  Zakres usług objętych przedmiotem  zamówienia, prawa i obowiązki Wykonawcy:

1) podstawowe obowiązki  i prawa  określone są  w art. 25, 26, 27 Prawa budowlanego (t.j.Dz. U.z 2006r 
Nr 156 z 2003r. poz.1118 ),
2) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 
– koordynator zespołu oraz w  razie bieżącej   potrzeby  inspektorzy nadzoru innych  branż.

mailto:ug@sawin.pl
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3) zapoznanie  się z  decyzją -  pozwoleniem na budowę  oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową
4) w  przypadku zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego, który zwróci się niezwłocznie do autora tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia lub 
korektę
5) w razie potrzeby Wykonawca zwróci się do Projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupełnienie 
braków bądź skorygowanie wad wykrytych w trakcie takiego badania bądź analizowania. Wykonawca jest 
obowiązany do zapewnienia koordynacji i współdziałania nadzoru autorskiego z nadzorem inwestorskim.
6)  w razie potrzeby stawianie się na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i 
Wykonawcy robót
7) podstawowym środkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy będzie przekazany w 
dniu wprowadzenia Wykonawcy robót na budowę  Dziennik Budowy, który stosownie do Prawa 
Budowlanego   winien być  przechowywany przez kierownika budowy wykonawcy robót. Dziennik ten 
winien być regularnie czytany przez inspektorów nadzoru, którzy powinni:
- otrzymywać i przechowywać jego kopie;
- dokonywać własnych wpisów, potwierdzających lub korygujących wpisy Wykonawcy oraz bieżącą 
działalność Wykonawcy;
- przekazywać Zamawiającemu kopie wpisów do dziennika budowy.
8)  wpisy inspektorów nadzoru winny w pierwszym rzędzie dotyczyć:
- wypełnienia rzeczowych i formalnych wymagań wynikających z umowy z wykonawcą  robót w 
odniesieniu do zezwoleń, świadectw jakości
- postępu robót;
- kontroli  jakości robót;
- bezpieczeństwa robót, personelu, stron trzecich, sąsiedztwa.
9) kontrolowanie i rozliczenie finansowo- rzeczowe budowy (w tym sprawdzanie kosztorysów 
powykonawczych, obmiarów, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokole odbioru częściowego 
będącym podstawą do fakturowania częściowego przez Wykonawcę, parafowanie faktur wystawionych 
przez Wykonawcę robót )
10) uczestniczenie w wprowadzeniu wykonawcy na budowę i  w  odbiorach  obiektu we wszystkich fazach 
tj. 
a) w okresie budowy, kiedy na bieżąco sprawdza się jakość i ilość wykonanych robót, w tym ze szczególną 
starannością roboty, do których dostęp w przyszłości będzie utrudniony ( podlegające zakryciu i 
zanikające), 
b) po zgłoszeniu robót do odbioru, kiedy sprawdza się kompletność i prawidłowość wykonania   w postaci 
zgromadzonych przez kierownika budowy (robót) prób i badań wykonanych robót; 
c) w czasie odbioru (końcowego) połączonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to zamawiający jest 
obowiązany wykryć wady jawne, których nie wykrył w dwóch poprzednich fazach
11)sprawdzanie   kompletności   i   jakości   dokumentacji   powykonawczej   i   przekazanie   po 
sprawdzeniu Zamawiającemu
12) kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót na budowie.
13) nadzór nad prowadzeniem badań, pomiarów, prób i odbiorów częściowych, rozruchu i odbioru 
końcowego.
14) koordynacja i nadzór prac związanych z równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi różnych 
branż.
15) wykrywanie, notyfikacja, rejestracja, kontrola i koordynacja usuwania wad w trakcie realizacji budowy 
oraz w okresie gwarancyjnym.
16) nadzór w  okresie gwarancyjnym, potwierdzanie usunięcia wad.
17) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót , wykona inwentaryzację budowy oraz ustali 
wartość wykonanych przez wykonawcę robót w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego , faktycznego 
zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartość nie użytych i pozostawionych na budowie 
materiałów, zaplecza 
budowy i budowli tymczasowych a także przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty niewykonane 
celem określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót.
18) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego celem podjęcia  stosownych decyzji co do zlecenia 
wykonawcy robót, robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót w 
przypadku  zajścia konieczności  ich wykonania
19) nadzór nad  ewentualnymi robotami dodatkowymi

         20) egzekwowanie działań Wykonawcy robót zapewniających przestrzeganie podczas trwania budowy 
zasad bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

       4.6. Oznaczenie według CPV –  74.26.20.00-3
4.7.  Wykonawca  wskaże  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć 
podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców.



5. Termin wykonania zamówienia i warunki prowadzenia robót
5.1. Zamówienie należy wykonać w terminie:

5.1.1. data rozpoczęcia – w dniu rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji (planowany 
termin rozpoczęcia 27.04.2007), 
5.1.2. data zakończenia robót i odbioru przedmiotu umowy - do dnia 31 maja 2008 roku. 

6. Warunki wymagane od wykonawców 
6.1.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (art.22 ust.1):

6.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będącej przedmiotem 
zamówienia,

6.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) prowadzili nadzór inwestorski w ciągu ostatnich pięciu lat (2002-2006) co najmniej  1 inwestycji 
odpowiadającej  swoim  rodzajem  (inwestycje  o  charakterze  urządzeń  wodnych,  melioracyjnych, 
basenów,  zbiorników  wodnych)  i  wartością  przedmiotowi  zamówienia  (wartość  nadzoru  minimum 
brutto 150 000  PLN),
b) dysponują osobami, które pełnić będą nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz posiadają 
niezbędne uprawnienia budowlane: 

● Inspektor  Nadzoru  robót  drogowych  –  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  w  specjalności  drogowej.  Doświadczenie  zawodowe  w  nadzorowaniu  robót 
budowlanych drogowych (minimum jeden nadzór o wartości co najmniej 30 000,00 PLN);

● Inspektor  Nadzoru  robót  budowli  melioracyjnych  –  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 
robotami  w specjalności  budowli  urządzeń melioracyjnych,  zbiorników wodnych,  ujęć  wód. 
Doświadczenie  zawodowe  w  nadzorowaniu  robót  budowlanych  w  tych  specjalnościach 
(minimum jeden nadzór o wartości co najmniej 120 000,00 PLN);

6.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 pzp.

6.2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 pzp.
6.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy wykonawca musi spełnić warunki określone w 

pkt. 6.1.1. i 6.1.4. Natomiast warunki określone w pkt 6.1.2. i 6.1.3. wykonawcy mogą spełniać łącznie.
6.4.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez 

wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ według formuły „spełnia/nie spełnia”.
6.5.  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca  spełnia.

7. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:

7.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. formularza nr 2).

7.2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności  oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy pzp, 
wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

7.2.1.Aktualny  odpis  z  właściwego rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.3.  W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  wykonawcy 
obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
7.3.1.Wykaz osób (inspektorzy nadzoru), które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia (wg. formularza 

nr 3) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

7.3.2. dokumenty  stwierdzające,  że  osoby  (inspektorzy  nadzoru),  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (branża drogowa, budowle melioracji wodnych i ujęć wód),

7.3.3.Wykaz nadzorowanych inwestycji, w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie,  z  podaniem jej  wartości  oraz  daty  i  miejsca  wykonania  (wg. 
formularza nr 4),

■ branża drogowa – 1 nadzór inwestycji o charakterze budowy dróg o wartości nadzoru brutto co 
najmniej 30 000 PLN, 

■ branża  melioracyjna  -  1  nadzór  urządzeń  wodnych,  melioracyjnych,  basenów,  zbiorników  o 
wartości nadzoru brutto co najmniej 120 000 PLN, 

7.3.4. dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.



7.4.  W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

7.4.1.   Polisę  lub inny dokument  potwierdzający,  że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

7.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  oferta powinna zawierać oświadczenia i 
dokumenty opisane w punkcie 7.1. i 7.2. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są 
wspólnie.
7.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów określonych w pkt 7.2. składa dokumenty określone w  paragrafie 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19.05.2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2006r. Nr 87 poz.605)
7.7.  Dokumenty  składane  są  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez 
wykonawcę.

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z  
Wykonawcami i udzielania wyjaśnień

8.1 Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
- Imię i nazwisko: Lech Kędzierawski i Teresa Oziomek
-  Stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Budownictwa, Podinspektor 
- Numer telefonu/faksu :  (082)567-30-92, 567-30-12 
- E-mail: ug@sawin.pl,
- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 20 
- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-15 
8.2. Wyjaśnienia treści SIWZ (art.38 pzp)

8.2.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w terminie  nie krótszym niż 6 dni  przed upływem terminu składania ofert. 
Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 

8.2.2. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przed upływem 
ostatecznego terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp;

8.4. Sposób  porozumiewania  się -  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 
Zamawiający i   Wykonawcy przekazują pisemnie.  Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się 
faksem. 

9. Wadium (art.45,46)
9.1.Wykonawca wniesie  wadium w wysokości  1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset  złotych) przed terminem 

składania ofert.
9.2.  W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  Spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o 
utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).

9.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr  47 
8192 0002 2001 0000 0853 0004.  Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu 
(wpłaty) załączona do oferty.

9.4.  Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art.46 ustawy pzp.
9.5.  Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o 

zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia protestu.

10. Termin związania ofertą (art. 85 Pzp).
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu na składanie ofert. 

11. Sposób przygotowania oferty.
11.1. Język ofert
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Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
w języku innym niż język polski

11.2. Dokumenty składane wraz z ofertą - wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
11.2.1. Oferta sporządzona według załączonego wzoru (formularz nr 1);
11.2.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz nr 2) jako zał.Nr 1,
11.2.3. Potwierdzenie wniesienia wadium jako zał. Nr 2,
11.2.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  - jako 
zał.3,

11.2.5. Wykaz osób (inspektorzy nadzoru), które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia (formularz nr 3) 
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych i  doświadczenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - jako zał.4,

11.2.6.dokumenty  stwierdzające,  że  osoby  (inspektorzy  nadzoru),  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia-jako zał.5,

11.2.7.Wykaz nadzorowanych inwestycji, w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, (formularz nr 4)-jako zał. 6,

11.2.8. dokumenty potwierdzające, że nadzór nad wykonywaniem robót był prowadzony z należytą starannością 
– jako zał. 7,

11.2.9. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – jako zał.8

11.2.10. jeżeli dotyczy, również dokumenty określone w punkcie 7.5 i 7.6.

11.3. Forma i podpisanie oferty
11.3.1.Wykonawca  złoży  ofertę  zgodnie  z  załączonym  wzorcem.  Strony  oferty  z  załącznikami  muszą  być 

ponumerowane;
11.3.2. Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  napisana  na  maszynie  (komputerze)  lub  nieścieralnym 

atramentem oraz podpisana przez  osobę lub osoby należycie  upoważnione do jej  podpisania.  Wszystkie 
stronice  oferty,  na których zostały  dokonane poprawki  powinny być  parafowane przez osobę lub  osoby 
podpisujące ofertę;

11.3.3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych 
przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym 
przypadku  dokonane  korekty  powinny  być  opatrzone  datą  oraz  parafowane  przez  osobę  lub  osoby 
podpisujące ofertę;

11.4. Opakowanie i oznakowanie ofert
11.4.1. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu 

otwarcia ofert i zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 12.1.1. 
11.4.2. Opakowanie powinno być oznaczone identyfikatorem w postaci pieczęci firmy i napisem:

„Oferta na nadzór budowy zbiornika „NIWA” w Sawinie”
nie otwierać przed  godziną 13.3O w dniu 30/03/2007 (data otwarcia ofert).

11.4.3. Jedna oferta - każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
11.4.4. Koszty  udziału  w przetargu  -  wykonawca poniesie  wszelkie  koszty  związane z  przygotowaniem i 

przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.4.5. Wizja  lokalna  terenu  budowy  -  zaleca  się,  aby  wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  terenu 

przewidzianego do budowy zbiornika, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie  
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania  
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

12. Składanie i otwarcie ofert 
12.1. Termin składania ofert
12.1.1.Zamawiający  musi  otrzymać  oferty  na  podany  adres  Urząd  Gminy  Sawin,  22-107  Sawin  ul.  

Chutecka 12  nie później niż o godzinie 13.00  w dniu 30 marca 2007 roku.
12.1.2. Zamawiający może zmienić termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 8.3. W tym 

przypadku  wszelkie  prawa  i  obowiązki  zamawiającego  i  wykonawców,  uprzednio  odnoszące  się  do 
wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

12.2. Oferty złożone po terminie
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu (art.84 ust.2).



12.3.  Zmiana lub wycofanie ofert
12.3.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać oferty przed upływem terminu do składania ofert;
12.3.2. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami 

punktów 11.3. i 11.4., a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.

12.4. Otwarcie ofert i ich ocena
12.4.1.Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 12.1. upływa termin ich złożenia. 

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 marca 2007 roku o godz.13.30 w siedzibie 
Zamawiającego w pokoju 14.

12.4.2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia.

12.4.3. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia 
oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną podane przez zamawiającego podczas otwarcia ofert.

12.4.4. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z art. 96 Pzp.

12.5. Jawność postępowania
12.5.1.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
12.5.2. Oferty  wykonawców  są  jawne  od  chwili  ich  otwarcia.  Nie  będą  ujawnione  informacje  stanowiące 

tajemnice  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 
wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

12.6. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym 
12.6.1.Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawca może skontaktować się z zamawiającym, z 

zachowaniem zasady pisemności.
12.6.2. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, 

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Prośba  o  wyjaśnienie  oraz  odpowiedź  powinny  być  składane  z 
zachowaniem  pisemności  postępowania.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a 
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

12.6.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny zgodnie z art. 88 Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.7. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami
12.7.1.Przed  oceną  ofert  zamawiający  sprawdzi  formalną  stronę  uczestnictwa wykonawcy  w postępowaniu  i 

określi  czy  każda  z  ofert  spełnia  wymagane  warunki,  czy  została  ona  prawidłowo  podpisana,  czy  jest 
zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach 
przetargowych.

12.7.2. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje 
się za odrzuconą.

12.7.3. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. art.89 ustawy.

12.8. Poprawianie omyłek rachunkowych
Cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia podana w ofercie zostanie przez zamawiającego poprawiona 
zgodnie z art.88 Pzp

13. Sposób obliczenia ceny 
13.1. Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN.
13.2. Cenę należy podać w formie procentowej od wartości wykonanych robót budowlanych netto w postaci: 

netto i  brutto łącznie z podatkiem VAT – cyfrowo i słownie.
13.3. Cena w formie procentowej ofertowej będzie zawierała wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez 

wykonawcę tj. koszty dojazdu, diety, noclegi, ubezpieczenia.
13.4.Cena podana w formie procentowej w okresie realizacji zamówienia będzie stała i nie będzie przedmiotem 

zmian.

14. Kryteria wyboru oferty (art.91 Pzp)
14.1.  Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
14.1.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 12.7.

14.1.2. Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w 
punkcie 12.8. 

14.1.3. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,  cena -  100 %. Sposób dokonywania oceny wg wzoru: 
ocena = [(Cn : Cb) x 100%] x 100pkt,  gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej



15. Formalności jakie powinny być dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

15.1. Zawiadomienie o wyborze oferty (art.92 pzp) i podpisanie umowy (art.94 pzp)
15.1.1.Przed  upływem  okresu  związania  ofertą  zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  pisemnie  wybranego 

wykonawcę,  że  jego oferta  została  wybrana jako  najkorzystniejsza,  a  także pozostałych wykonawców o 
dokonanym wyborze.

15.1.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, 
pod  warunkiem  wniesienia  przez  wykonawcę  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy zgodnie  z 
punktem 16.

15.1.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 
dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez 
któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

15.1.4.Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ i danych zawartych w 
ofercie.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art.147-151 pzp)
16.1.  Zamawiający  nie  będzie  wymagał  od  wybranego  wykonawcy  wniesienia  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy.

17. Postanowienia umowne
Szczegółowe warunki umowne zawarte są w projekcie umowy stanowiącym rozdział III SIWZ.

18. Opis części zamówienia

1. Zamówienie nie jest podzielone na części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

21. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje  prowadzenia aukcji elektronicznej.

23. Środki ochrony prawnej
Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie 
publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy prawo zamówień 
publicznych.
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