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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Gmina Mokrsko 

98-345 Mokrsko 

Mokrsko 231 
tel./fax ( 043) 886 32 77 

e-mail: urzad@mokrsko.pl 

www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

 
2) Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zwanej dalej p.z.p.  

 
3) Opis przedmiotu zamówienia.   

3.1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacją 
projektu, zgodnie z Prawem Budowlanym i Kodeksem Cywilnym, nad 
realizacja zadania pn: Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie 
Mokrsko”.  
Zamówienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi w: 
 - specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych dla części I; 
- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i  instalacji: cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla części II; 

Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w 

sposób określony w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie 
uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. Do obowiązków 

inspektora nadzoru należeć będzie również prowadzenie i kontrola rozliczeń 
pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym. 

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:  
a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 
kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy 

oraz projektem, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu 
pracy wykonawcy robót. 

b) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem 
prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z 
Wykonawcą robót. 

c) Wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia 
niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub 
zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na 

bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadomienia o tym 
Zamawiającego. 

d) Organizowanie przynajmniej raz na dwa miesiące i prowadzenie Rady 
Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami  
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni po naradzie. 
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Organizowanie roboczych narad w zależności potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
co 2 tygodnie, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami. 

e) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania 
dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór 
przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności 

materiałów przed ich wbudowaniem, 
f) Sprawdzanie jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla 

wszystkich asortymentów robót. 
g) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach 

końcowych i przekazywania ich do użytkowania. 
h) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych  
i ekspertyz, 

i) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem 

bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
czy pozwoleniem na budowę,  
j) Wnioskowanie o wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich 

prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia 
swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną  
i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót 

niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu. 
k) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz 

wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w 
przypadku nie usunięcia tych wad, 
l) Opiniowanie wnioskowanych zmian w projekcie i współpraca w tym 

zakresie w ramach nadzoru autorskiego. 
m) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany 

i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i 
decyzji podjętych podczas tych kontroli,  
n) Udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do 
stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów 
odbioru), 

o) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 
p) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, przeprowadzenie 

ewentualnej inwentaryzacji wykonania i weryfikacja kosztów i sprawdzanie 
oraz opisywanie faktur. 

 
 
 

3.1.1 Zakres I części przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru 
budowlanego dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Mokrsko 

 
1) Przedmiotem zamówienia w tej części jest sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją następujących robót:  
budowa 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach 
(na wymienionych działkach): 
Brzeziny - 29, 9, 10, 12, 
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Chotów - 445/2, 160, 122/3, 122/5, 126, 141, 134, 104/1, 104/2, 103, 
445/1 
Komorniki - 514, 439, 511, 444, 505, 
Krzyworzeka - 210/1, 813/3, 810, 806, 805/3, 805/4, 808/3, 812/4, 97 
Lipie - 263, 231, 232, 286, 
Mątewki - 1/3, 37, 38, 82, 72, 17, 18, 13/4, 51, 43, 3, 4, 81 
Mokrsko - 1117, 1116, 1587/1, 1125, 217/2, 33, 1124, 
Motyl Żelazna - 175/1, 771, 173, 172/1, 822, 169, 168/1, 168/2, 186, 
185/4 
Mokrsko Kośnik dz. nr 1153 
Ożarow - 253, 2780/1, 86, 701/9, 670, 671/1, 671/2, 672, 669/3, 676, 
586/1, 587, 589, 590, 39, 552, 128, 603, 599, 
Ożarow Kocilew - 593, 608, 

Ożarow Sikornik - 867/1, 495, 496, 
Ożarow Słoniny - 666, 664, 663, 631, 633, 
Słupsko - 168/2, 220, 150/3, 139, 136, 130, 12, 10/1, 99, 100, 
Stanisławów - 769/1, 769/2, 773/2, 

2) Zmówienie obejmuje pełnienie nadzoru nad budową 95 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 

 
3.1.2. Zakres II części przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru 
budowlanego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków zlokalizowanej na działkach w 
obrębach – Brzeziny, Chotów, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów” 

 
Jest to część zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w 
systemie grawitacyjno-tłocznym obejmującej swym zasięgiem zlewnię 
miejscowości Krzyworzeka, Chotów, Ożarów i Mokrsko. 

 
 
Zakres inwestycji: 
 

1) Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni 
ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w 
miejscowości Krzyworzeka 
OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb 
DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 2406mb 

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 276mb 
DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb 
DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN90 - 1236mb 
PROFILE: P1-St19; S1-S37; St22-Sp1; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4; 
S13-Sp5; S14-Sp6; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Sp10; 
S19-Sp11; S20-Sp12; S21-St81; St78-Sp13; S39-S40; S40-SI1; SI1-
Sp14; St81-Sp15; St1-Sp41; St4-S44; S3-S48; S7-St134; S58- 
St139; St138-Sp47; St139-Sp48 
P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129 
Tłocznia ścieków P1. 
Przyłącze energetyczne do tłoczni P1. 
Budowa zjazdu z drogi powiatowej do tłoczni P1. 

2)  Odcinek obejmujący wykonanie przepompowni ścieków P2 i P6 oraz 
zlewnie pompowni P6 i P2 oraz część zlewni pompowni P1; odcinek na 
południe od drogi powiatowej Wieluń - Toplin w miejscowości 
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Krzyworzeka do studni S121 na terenie miejscowości Ożarów; odcinek 
pomiędzy studniami S21, a S121, z wyłączeniem zlewni pompowni P5. 
OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 5313mb 
DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 3867mb 
DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 869mb 
DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 DN90 - 544mb 
DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 DN63 - 33mb 
PROFILE: S1-S37 - odcinek od istniejącej studni S21 do S37; St28-
Sp16; St29-Sp17; S22-St87; St85-Sp216; S23-St88; St88-Sp18; 
St35-Sp19; St37-Sp20; S26-Sp21; S26-Sp22; St42-K10; S27-Sp24; 
St47-Sp25; St53-S41; S41-Sp26; S31-Sp27; St58-St91; St91-Sp28; 
St61-Sp29; S33-Sp30; St64-Sp31; St66-Sp32; S34-St92; St92-Sp33; 
St71-Sp34; St73-Sp35; S35-Sp36; S36-S43; S43-Sp37; St74-K26; 

St75-Sp38; St77-Sp39; S37-Sp40; P2-St144; S61-St158; St146-Sp49; 
S63-Sp50; St148-Sp51; St149-Sp52; S64-Sp53; St150-Sp54; 
St152-Sp55; St153-Sp56; St154-Sp57; St155-K54; St158-Sp58; S62-
Sp59; St143-Sp60; St144-Sp61; P6-S111; St316-S123; St322- 
Sp182; St323-Sp183; St324-Sp184; St326-Sp185; S113-Sp186; St330-
Sp187; St333-Sp188; St355-Sp132; S115-K73; S115-Sp189; 
St337-Sp190; St338-Sp191; St339-Sp192; St342-K74; St345-K75; 
S118-K76; St349-Sp193; St317-Sp195; S110-Sp196; St319-Sp197; 
St320-Sp132; S111-Sp198; 
P2-S35; P6-St158; Cp1-Sp31 
Przepompownie ścieków P2 i P6 
Przyłącza energetyczne do przepompowni P2 i P6. 

3)  Budowa 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko:  
a) przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na 

działce nr ewid. 1430 w m. Mokrsko 185 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC 
SN8 DN160 – 57mb), 

b) przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 885/5 w m. 
Mokrsko 67 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 58,9mb), 

c) 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na 
dz. nr 1014; 1013; 1012/1, 915 w m. Mokrsko nr 130, 132, 134 
(DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 113,68mb). 

4) W ramach podetapu w Roku 2012 zostanie wykonane: 
Z zakresów 3.1.2.  pkt. 1 i 2. wykonanie odcinka kolektorów 
grawitacyjnych i tłocznych wraz z przyłączami: St25 – Sp14; C129 – 
C130; C130 – S20; S20 – S21; S21 – S23; S23 – St88. 

 
 

Szczegółowy opis zadań, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski 
znajduje się w dokumentacjach projektowo – technicznych, przedmiarach robót, 
które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ. 
Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej  Zamawiającego. 
 
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
 

71.52.00.00 – 9 - Usługi nadzoru budowlanego 
71.24.70.00 – 1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
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4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne 
części zamówienia zgodnie z ich opisem zawartym w punkcie 3 SIWZ . 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zarówno na jedną jak i na obie 
części zamówienia.  
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

 
6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 

50% wartości zamówienia podstawowego,  o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 p.z.p. 
 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
8. Termin wykonania zamówienia 

 
8.1. Zamówienie powinno być zrealizowane w następujących terminach; 

a) Dla części I zamówienia w terminie do 31 października 2012r.  

b) Dla części II zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014 r., w tym 
podetap w terminie do 5 czerwca 2012r  
 

8.2. Terminy zawarte w pkt. 8.1. mogą ulec zmianie w przypadku zmiany 
terminów realizacji nadzorowanych robót budowlanych. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków: 

 

9.1 O zamówienie w części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

 
1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – zamawiający 

nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  
a) osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują pełnienie  (zakończenie a 

nie rozpoczęcie i zakończenie) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem co 
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 60 sztuk, o 
wartości min 750.000,00zł brutto 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie przedmiotu umowy – zamawiający nie stawia 
szczegółowych warunków w tym zakresie. 

4. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania – zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym 
zakresie. 
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9.2 O zamówienie w części II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – zamawiający 

nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  
a) osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i  instalacji: 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują pełnienie  (zakończenie a 
nie rozpoczęcie i zakończenie) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem co 

najmniej dwóch kontraktów na roboty budowlane polegające na 
budowie sieci kanalizacyjnej (w zakres prac mogą wchodzić 
przepompownie i przyłącza) o wartości łącznej min 2.000.000,00zł 
brutto 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie przedmiotu umowy – zamawiający nie stawia 
szczegółowych warunków w tym zakresie. 

4. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania – zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym 
zakresie. 

 
9.3 W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków wiedzy i 

doświadczenia zamierza polegać na potencjale innych podmiotów do oferty 
załącza pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.  
W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia w zakresie kierowania 
robotami z zobowiązania musi wynikać w jaki sposób potencjał zostanie 
udostępniony (oddelegowanie pracowników, bezpośredni udział). 

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: 

 
10.1 W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia  

a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznik nr 3, 
c. W przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału zamierza polegać na potencjale innych podmiotów, które będą 
brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest przedłożyć 
wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. a i b  dla każdego z tych 
podmiotów. 
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10.2 W celu wykazania iż spełniają warunki udziału  
 

a. Oświadczenie o spełnieniu warunków określone w pkt. 9.1 lub 9.2 – wzór nr 
2, 

b. Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca 
(sporządzony wg załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji) i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności pełnić funkcję 
inspektora nadzoru wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.  

c.  Wykaz wykonanych usług (sporządzony wg załącznika nr 5 do niniejszej 
specyfikacji) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

d. Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie, na 
przykład referencje.  

e. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

f. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji na okres 
wykonywaniu zamówienia zasobów potwierdzających spełnienie warunków. 

 
 

10.3 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:  
a) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
10.4  Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie 
 

a. Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Zakres umocowania musi obejmować w 
szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem 
wszystkich składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo może wynikać z 
odrębnego dokumentu lub umowy regulującej współpracę podmiotów. 
Dokument ustanawiający pełnomocnika należy złożyć w formie pisemnej - 
oryginał lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

 
b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, może 

przedłożyć jeden z wspólnie występujących wykonawców, jeśli spełnia 
warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - 
przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku- 
podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub 
pełnomocnika. 
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c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z wykonawców 
występujących wspólnie. 

 
d. Aktualny odpis z właściwego rejestru składa odrębnie każdy z wykonawców. 

 
e. Wykaz usług może przedłożyć jeden z wspólnie występujących wykonawców 

jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek 
łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie 
warunku podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie 
lub pełnomocnika.  

 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
 
Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek 
przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców – jeżeli nie została ona 
załączona do oferty.  

 
10.5. Inne dokumenty 
a) Wypełniony druk „Oferta” (sporządzony wg załącznika nr 1 do niniejszej 
specyfikacji) 
 
10.6. Dokumenty wymienione w pkt. 10.1 ppkt. b; pkt. 10.2 ppkt. a-c; e;  h; pkt. 
10.3; pkt. 10.4 ppkt. a-c; e; pkt.10.5; winny być przedstawione w formie oryginału  
Pozostałe w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-
y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.   
 
10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 
10.8 Wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu są jawne za wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych przed terminem składania ofert przez wykonawcę jako 
tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Art 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 

r. Nr 153 poz. 1503 ze zmian.). Wykonawca zastrzegający dokumenty powinien 
wyraźnie je oznaczyć.  
 
 
 
 

4) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z             wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.  
 
 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  
i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. W przypadku 
przekazywania ich za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie. 
Adres, numer telefaksu oraz adres e-mail zamawiającego podane zostały w punkcie 
1 instrukcji dla wykonawców. 
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5) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z    wykonawcami. 

 
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 
Beata Marczak, tel. (043) 886 32 77 wew. 31, w godz. 800-1500, pokój nr 9-
procedura. 
Kamil Piekarski tel. (043) 886 32 77 wew. 31, w godz. 800-1500, pokój nr 9-       
procedura. 

          Tadeusz Kik, tel. (043) 886 32 77 wew. 22, w godz. 800-1400,                        
          pokój nr 1 (e-mail: urzad@mokrsko.pl) – przedmiot zamówienia. 
 

6)  Wymagania dotyczące wadium 
 

1)  Składana oferta musi być zabezpieczona wadium : 
 

a) Dla części I przedmiotu zamówienia w wysokości 1.000,00 zł (słownie:  
tysiąc złotych 00/100 ). 

b) Dla części II przedmiotu zamówienia w wysokości 2.000,00 zł 
(słownie:  dwa tysiące złotych 00/100 ). 

 

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 
45 p.z.p.:  

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.   Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 
3) Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Oznacza to, że: 
  

a) wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu 
składania ofert  musi znajdować się na rachunku bankowym 
Zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 
bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ruścu 

O/Mokrsko,  nr rachunku 49 9264 0009 0020 0006 2000 0110. Na 
przelewie bezgotówkowym należy umieścić informację: 
 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa systemu 
oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”. 

b) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał 

lub potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu 
należy załączyć do oferty (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na 
stale związane z ofertą). Dokument ten musi być ważny w całym 
okresie związania ofertą – pierwszym dniem jego obowiązywania 
powinien być dzień otwarcia ofert.  

c) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 
wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać 
wadium wraz z odsetkami. Okoliczności muszą zawierać sytuacje 
określone : 
- w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył 

mailto:urzad@mokrsko.pl
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dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub pełnomocnictw.  
- w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie; 
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4) Zamawiający zwróci/ zwolni wadium w terminach i sytuacjach określonych w 
art. 46 p.z.p. 

 

 
 

7)  Termin związania ofertą 
 

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 

 

 
 

8) Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do sporządzenia ofert zgodnie z 
treścią niniejszej SIWZ – wykorzystując wzór nr 1. 

2. Oferty, których treść nie będzie zgodna z SIWZ zostaną odrzucone na 
podstawie art. 89 p.z.p. 

3. Oferta winna być napisana w języku polskim. Zamawiający zaleca aby 
wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane  oraz 
spięte lub zszyte. 

4. Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy lub jego pełnomocnika wymienionego we wpisie 
do ewidencji podmiotów gospodarczych lub Krajowym Rejestrze Sądowym – 
pełnomocnictwa osób, które podpisały ofertę a nie są wymienione w ewidencji 
lub Rejestrze KRS należy załączyć do oferty. jeżeli upoważnienie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  

5. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6. Zamawiający prosi, aby FORMULARZ OFERTY I OŚWIADCZENIA były 
podpisane w sposób czytelny, to znaczy umożliwiający odczytanie imienia i 
nazwiska osoby podpisującej lub zaopatrzone w pieczątkę imienną. W 
przypadku zaistnienia wątpliwości czy „FORMULARZ OFERTY” został 
podpisany przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę 
Zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie 
wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę 
prawnego, adwokata, notariusza, itp.). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  
oferty. 



 12 

8. Stwierdzenie przez zamawiającego podania przez wykonawcę nieprawdziwych 
informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje 
wykluczenie go z postępowania (art. 24 ust.2 pkt 2 p.z.p.) 

 
9. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji 

zamówienia z zastrzeżeniem, iż zlecenie podwykonawcom wykonania 
jakiejkolwiek części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
działania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania 
jego pracowników. 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, które prace, zamierza 

powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie robót, 

które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający uzna, 
że Wykonawca podjął się samodzielnego wykonania zamówienia 

 
9)   Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
 

1)  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2)  Zamawiający udzieli wyjaśnień bezzwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zmawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści siwz.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający 
przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie pisemnej bez 
ujawniania źródła zapytania  i opublikuje treść wyjaśnień na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

3) Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert może 
zmodyfikować treść SIWZ – Każda wprowadzona przez zamawiającego 
zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. W takim przypadku zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach 

zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, a wszelkie prawa i 
zobowiązania zamawiającego i wykonawców ustalone w SIWZ ulegają 
zmianie stosownie do przekazanego wyjaśnienia. Treść zmiany 
zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie 
pisemnej i opublikuje treść zmiany na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 
10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 
1) Oferty należy składać (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500 w 

siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Mokrsku (pokój nr 
7) w terminie najpóźniej do dnia 08.04.2012r. do godz.1200. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników do niej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności – Zamawiający nie wyraża 
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
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podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie 
oznaczonej w następujący sposób: 

 

Gmina Mokrsko 
OFERTA PRZETARGOWA  

 
                                      Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: 

           

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa 
systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko ”  

 
N I E  O T W I E R A Ć  P R Z E D   T E R M I N E M   

O T W A R C I A   O F E R T 

 
2) Oferty nadesłane do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej  

lub firmy kurierskiej należy oznaczyć w w/w sposób i przesłać w 
dodatkowej zewnętrznej kopercie  zaadresowanej następująco: 

 
Gmina Mokrsko 

Mokrsko 231 
98-345 Mokrsko 

OFERTA PRZETARGOWA  
wykonanie zadania: 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa 
systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko ”  

 

 
 

N I E  O T W I E R A Ć  P R Z E D   T E R M I N E M    

O T W A R C I A   O F E R T                                  
 

3) Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie 

otrzymać potwierdzenie złożenia z numerem wpływu odnotowanym na 
kopercie. 

 

4) Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na 
przyczynę opóźnienia będą zwracane. 

5) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę 
na każde zadanie. 

6) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania 
ofert za pomocą pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o modyfikacji 
lub wycofaniu musi być oznaczone jak oferta i dodatkowo opisane 
„MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem nr wpływu 
umieszczonego na potwierdzeniu złożenia – jeżeli było wystawione. 

7) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04.2012r. o godz. 1215 

w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 9 (sala 
konferencyjna). 

 
8)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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9) Po otwarciu każdej oferty zamawiający ogłosi zawarte w niej 
informacje: 

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  
- cenę brutto (z podatkiem VAT),  
- termin wykonania zamówienia,  
- okres rękojmi, 
- warunki płatności.  

10)   W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na 
jego wniosek  zamawiający prześle mu informację, zawartą w protokole 
sporządzonym przy  otwieraniu ofert.  

 
11) Sposób obliczenia ceny oferty.  

a) cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: 
1) podstawą do określono ceny oferty jest zakres robót określony w 

projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Cena musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z projektów 
budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

 
 

12) Opis Kryteriów, oraz sposobu oceny ofert 
 

1) Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, 
stosując kryterium: 
Cena brutto – 100 % 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.   
Pozostałe proporcjonalnie mniej,  według formuły: 
(Cn/Cof.b. x100) x 100 %= liczba punktów , gdzie: 
Cn  - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej, 
100- wskaźnik stały 
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

2) Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży ofertę: zawierającą 
najniższą cenę brutto oraz spełniającą warunki określone w p.z.p i SIWZ. 

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać 
udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
przez nich ofert. 

 

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 
udzielenie stosownych wyjaśnień, a następnie podejmie działania 
określone w art. 90 p.z.p. 

5) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
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6) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -  niezwłocznie 
zawiadamiając o tym  wykonawcę w którego ofercie zostały poprawione.  

7) Zastosowanie niewłaściwych stawek VAT nie będzie traktowane jako 
omyłka rachunkowa, lecz jako błąd w obliczeniu ceny oferty (art. 89 ust.1 
pkt 6) i skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

 
13) Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy 

 

1) Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty przesyłając 
zawiadomienie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym  
w postępowaniu oraz zamieści informację o wyborze na stronie 
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.   

2) Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy  
w zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia 
umowy, Zamawiający  wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród  
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich  ponownej oceny. 

4) Wykonawca, którego ofertę wybrano będzie zobowiązany do 
sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

 

 

14) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym 
Wykonawcom. 
   
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Wzór – załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

O F E R T A 
 

(pieczątka oferenta) 

 Gmina Mokrsko 
98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 
tel./fax ( 043) 886 32 77 
e-mail: urzad@mokrsko.pl 

www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

NIP  832-19-79-374, REGON  730934654 

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE  OFERENTA 

N a z w a  O f e r e n t a  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

Adres Oferenta  

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………… 

 

Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sadowym /  

Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez  ..................................................... 

Nr w rejestrze 

 

NIP:  Regon: 

telefon: fax.: e-mail: 

Kapitał zakładowy* ……………………… Kapitał wpłacony *…………………………. 

* - dotyczy wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.  

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  . 
Oferuję wykonanie n/w zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia 

O F E R T A  

Cena netto 
(w zł) 

Podatek VAT 
(w zł) 

Cena brutto 
(w zł) 

1 2 3 4 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa systemu 
oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko” 

Część I zamówienia  
  

 

Cena brutto słownie 

Część II zamówienia  

 
  

 

Cena brutto słownie 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Dla części I zamówienia w terminie do 31 
października 2012 r.  
Dla części II zamówienia w terminie do 
30 czerwca 2014 r. , w tym podetap w 
terminie do 5 czerwca 2012 r.  

OKRES RĘKOJMI Zgodnie z KC 
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WARUNKI PŁATNOŚCI przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń.  
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Wadium w kwocie ……………….zł zostało wniesione w dniu……………….. w formie:…………………………….. 

lub na adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie 
podlega zwrotowi. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy nie wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Inwestora).  

6. Z oferty wydzieliliśmy/nie wydzieliliśmy*  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - znajdują się 

one w odrębnej kopercie. Zastrzegamy, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
7. Oświadczamy, że  

- zamówienie wykonamy samodzielnie* 
- część zamówienia (określić zakres) 

 
- ……………………………………… 
zamierzamy powierzyć  podwykonawcom. *                 

8. Integralną częścią oferty są: 

Lp. Nazwa dokumentu Nr załącznika Uwagi 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
DATA OFERENT 

*- niepotrzebne skreśl 
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Wzór- załącznik nr 1.1 –Formularz cenowy dla części  II  

 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY DLA  CZĘŚCI II 

LP. Wyszczególnienie nadzorowanych robót Wartość 

netto w zł 

1 Z zakresów 3.1.2.  pkt. 1 i 2 wykonanie odcinka 
kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz 
z przyłączami: St25 – Sp14; C129 – C130; C130 – 
S20; S20 – S21; S21 – S23; S23 – St88. 

 

2 Zakres 3.1.2. pkt. 1 - Odcinek kanalizacji 
grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków 
P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w 
miejscowości Krzyworzeka podzielony w części: 
a) Sp48 – St2; C4-SI. 
 

 

3 Zakres 3.1.2 pkt. 1  - Odcinek kanalizacji 
grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków 
P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w 
miejscowości Krzyworzeka podzielony w części: 
b) St2 – St25; P1 – C4; tłocznia P1. 
 

 

4 Zakres 3.1.2 pkt. 3  - 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Mokrsko 

 

 

5 Zakres 3.1.2. pkt. 2 - Odcinek obejmujący wykonanie 
przepompowni ścieków P2 i P6 oraz zlewnie 
pompowni P6 i P2 oraz część zlewni pompowni P1; 
odcinek na południe od drogi powiatowej Wieluń - 
Toplin w miejscowości Krzyworzeka do studni S121 na 
terenie miejscowości Ożarów; odcinek pomiędzy 
studniami S21, a S121, z wyłączeniem zlewni 
pompowni P5. 
 

 

 Razem wartość robót netto  

Podatek VAT 23 %  

Razem wartość robót brutto  
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Wzór - załącznik nr 2 

 

............................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

 

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ................................................................................................... 

Numer tel./fax  ....................................................................................................... 

Starając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane związane z 

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa zamówienia) na podstawie Art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm. )  

świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego 

(Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam że spełniam: 

 samodzielnie  

  wspólnie z innymi podmiotami 1   

warunki udziału określone w Art 22 ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

z zm. )   w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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Wzór - załącznik nr 3 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 
 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................... 

Adres Wykonawcy .................................................................................................... 

Numer tel./fax  ........................................................................................................ 

Starając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane związane z 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia)  po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych jako wykonawca 

ubiegający się o zamówienie - na podstawie § 2 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. nr 226, poz.1817) 

świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego 

(Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam, że w stosunku do mnie, nie 

zachodzi żadna z okoliczności zobowiązujących Zamawiającego  do wykluczenia 

mnie z postępowania. 

 
 
 
Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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 Wzór – załącznik nr 4 

Wykaz 

osób , którymi Wykonawca dysponuje  

  
Wykonawca …........................................................................................... 

Adres …............................................................................................. 
Numer telefonu …........................................Numer tel. /fax 

…............................... 
 

Nazwisko i 
imię 

Wykształcenie 

 
Uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 

przez nich 
czynności 

Podstawa 
dysponowania 

wskazana osobą 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oświadczamy, że w/w  osoby w wykazie , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane w siwz uprawnienia. 

 
DATA WYKONAWCA 

  

  

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 
W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych 

osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania niniejszego zamówienia. 
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Wzór - załącznik nr 5 

Wykaz zrealizowanych usług 

  

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................. 

Adres Wykonawcy................................................................................................ 

 

Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

 

Lokalizacja 

  

Całkowita 

wartość 

  

Rodzaj 

robót 

  

Czas realizacji Nazwa 

zleceniodawcy 

  

Opis robót  

 
Początek Zakończ

enie 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

        

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

DATA ……………… WYKONAWCA …………………………… 
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Załącznik nr 6  do SIWZ - Harmonogram płatności  

 

 
Zadanie I 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko 

l.p. Opis  Wartość PLN II kw 2012 r.  III kw 2012 r.  IV kw 2012 
r.  

1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko 100,00 % - 50,00 % 50,00 % 

 
 
 

Zadanie II 
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków zlokalizowanej na działkach w obrębach – Brzeziny, Chotów, Krzyworzeka, Mokrsko, 
Ożarów” 

l.p. Opis  Wartość 
PLN 

II kw 
2012 
r.  

III kw 
2012 r.  

IV kw 
2012 
r.  

I kw 
2013 
r.  

II kw 
2013 
r.  

III kw 
2013 
r.  

IV kw 
2013 
r.  

I kw 
2014 
r.  

II kw 
2014 
r. 

III kw 
2014 
r.  

1 Podetap 1 ( Z zakresów 3.1.2.  pkt. 1 i 2. wykonanie odcinka 
kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przyłączami: St25 – 
Sp14; C129 – C130; C130 – S20; S20 – S21; S21 – S23; S23 – St88) 

100,00 
% 

 100,00 
% 

        

2 Zakres 3.1.2. pkt. 1 - Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, 

ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej 
nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka podzielony w 
części: 
a) Sp48 – St2; C4-SI. 

b) St2 – St25; P1 – C4; tłocznia P1. 
Zakres 3.1.2 pkt. 3  - 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Mokrsko 

Zakres 3.1.2. pkt. 2 - Odcinek obejmujący wykonanie 
przepompowni ścieków P2 i P6 oraz zlewnie pompowni P6 i P2 oraz 
część zlewni pompowni P1; odcinek na południe od drogi powiatowej 
Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka do studni S121 na 

terenie miejscowości Ożarów; odcinek pomiędzy studniami S21, a 
S121, z wyłączeniem zlewni pompowni P5. 
 

100,00 

% 

- - - - - 23,00 

% 

20,00 

% 

- 20 % 37,00 

% 
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Załącznik nr 7  do SIWZ 
UMOWA Nr …./2012 

o pełnienie nadzoru 
inwestorskiego 

 

zawarta w dniu ……..2012r. w Mokrsku pomiędzy  
 

Gminą Mokrsko, Mokrsko 231, 
98-345  Mokrsko, reprezentowaną przez: 
Tomasza Kąckiego - Wójta Gminy Mokrsko, 

przy kontrasygnacie Renaty Nagłej – Skarbnika Gminy 
zwaną dalej „Zamawiającym" 

 
a 
 

…………………………………………………….…………… 
 z siedzibą …………………………………………………… 
NIP ……………………………………………………………. 

Reprezentowanym przez  
1. ………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 
o następującej treści: 

 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem 
zadania:  

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa systemu 
oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – część I Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko” 

/ 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa systemu 

oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – część II Budowa kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków 
zlokalizowanej na działkach w obrębach – Brzeziny, Chotów, 

Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów” 
 
Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa umowa z wykonawcami 

robót budowlanych na poszczególne części zamówienia. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:  

Dla części I zamówienia w terminie do 31 października 2012 r.  
/ 
Dla części II zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014 r., w tym 

podetap w terminie do 5 czerwca 2012 r  
3. Terminy zawarte w pkt. 2. mogą ulec zmianie w przypadku zmiany 

terminów realizacji nadzorowanych robót budowlanych. 
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§ 2. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektora nadzoru 
pełnić będzie: 
Imię i Nazwisko:………………………………………………………….. 

Uprawnienia w specjalności…………………………………………… 
Nr uprawnień……………………………………………………………..  

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest pełnić nadzór inwestorski zgodnie                              
z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.                             
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)., Polskimi Normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami prawa od dnia rozpoczęcia 
robót do dnia ich wykonania przez wykonawcę robót i odbioru robót przez 
Zamawiającego. 

3. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia 
nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli 

takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie 
wykonania robót innych, niż wymienione w umowie z Wykonawcą, mogłyby 

spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 
4. Wykonawca oświadcza, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
budowlane do pełnienia nadzoru inwestorskiego w zleconym zakresie. 
5. Istnieje możliwość zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. 
6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej 
w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

W przypadku zmiany osóby wyszczególnionej w ust. 1, nowa osoba powołana 

do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 
mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 
 

§ 3. 

 
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru określonego w § 1 ust. 1 umowy 

Strony ustalają w wysokości:  
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……..……………………… zł 
słownie złotych: ………….……………………………...……………………… 

w tym podatek VAT 23% w wysokości: …………………………………… zł 
słownie złotych: ………………………………………………………………. 
cenna netto w wysokości: …………………………………………………….. zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………….. 
Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej 
umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w 

ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4.  
4. Wynagrodzenie w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych 

zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku 
Vat.  

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykonać cesji 

wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby 
trzecie.  

 

§ 4 
 

1. Rozliczanie będzie się odbywało fakturami częściowymi zgodnie z 
harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do 

zmiany harmonogramu płatności w zależności od wysokości środków 
finansowych.  

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez 
Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i 

protokołu odbioru wykonanego elementu robót.  
3. Ostateczne rozliczenie usług nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym 
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu 
płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży potwierdzone 
kserokopie przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo 

złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności 
podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu 

zostały przez Wykonawcę uregulowane.  
5. Nieprzekazanie wskazanych w ust. 4 dokumentów spowoduje 

wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom. 
6. Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia na skutek nieprzekazania 

w terminie wskazanych w ust. 4 dokumentów obciążają wykonawcę -  

w szczególności nie przysługuje mu prawo do odsetek od 
nieprzekazanej kwoty. 

 
§ 5. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z 
nienależytego wykonania nadzoru inwestorskiego na podstawie przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 6. 
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1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły 

kary umowne naliczane z następujących tytułów: 
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

zapłaci on Zamawiającemu  20 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

zapłaci on Wykonawcy 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Kary umowne egzekwowane będą poprzez wystawienie noty księgowej. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania o zmianach dotyczących osób uprawnionych do 
reprezentowania oraz zmianach swoich siedzib. 

 

§ 8. 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
           

§ 9. 

 
Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 

.........................................................             ........................................................ 
                   Zamawiający                                                     Wykonawca 
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                                              Kontrasygnata Skarbnika 
 


