
         Łańcut, dnia 03.10.2012 r.  

Znak sprawy: 3/ZP/2012 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

I. 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. 

UL. TRAUGUTTA 20, 37-100 ŁAŃCUT 

 

TEL. (+48 17) 225 72 92, FAX. (+48 17) 225 00 08 

strona internetowa: www.lzk-lancut.pl 

II.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Opracowanie  koncepcji  uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łańcuta. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.  nr  113  poz. 759 ze zm.). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 

dla miasta Łańcuta. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

Usługi związane z opracowaniem koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta 

Łańcuta, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (do 50 % wartości zamówienia podstawowego). 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2013 r.  

                                  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania   

tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

    nakładają obowiązek ich posiadania, 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w  tym okresie, wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonuje usługi o podobnym charakterze – co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem 

były usługi projektowania obejmujące swym zakresem remont lub  przebudowę lub budowę kanalizacji 

sanitarnej lub  kanalizacji deszczowej lub wodociągu, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 

zamówienia tj. osobą/osobami  posiadającymi  uprawnienia projektowe w zakresie objętym 

zamówieniem, 

4) sytuacji finansowej i ekonomicznej, 

5) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp. 

 

2. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca spełnia warunki w/w, na podstawie oświadczeń  

     i dokumentów złożonych wraz z ofertą  wg zasady  “spełnia”/”nie spełnia”. 

     Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych  

     przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „spełniony”, jeżeli wymóg spełnienia warunku  

     nie zostanie potwierdzony w oświadczeniach  i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek  

     zostanie uznany za „niespełniony”. 

 

3. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:                                            

 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  

       w postępowaniu i zawarcia umowy, 

 2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum  

powinna spełniać następujące wymagania: oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie 

jak np.: oświadczenie dotyczące określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z partnerów konsorcjum 

w imieniu swojej firmy; oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki 

składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące 

spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum którzy 

zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac 

podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Pełnomocnik występuje 

w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego, Wadium oraz zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż    pieniężna musi być wystawione na 

wszystkich partnerów. 

       Uwaga: 

- powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych  w SIWZ, 

- okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów (art. 24 prawa zamówień   publicznych) 

zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy  dyskwalifikuje całą  grupę. 
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia    

  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia  

  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa  

  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wzór zał. nr 2 do SIWZ, 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp – wzór zał.  

    nr 3 do SIWZ.  

3. Wykaz  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie        Uwaga: uwzględnić opis warunku j/w. 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  

    za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                  

    i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie  

    czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

     Uwaga: uwzględnić opis warunku j/w. 

5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  

    uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania takich uprawnień. 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu  

   wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie  

   wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  

   oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

VI.A. Wykonawca ma dostarczyć także: 

1.Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca  

   przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia). 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru  

prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  
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wykonywaniu zamówienia.  

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokumenty 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju  

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być  

składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817) tj: dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani  

nie ogłoszono upadłości oraz, jeżeli w SIWZ wymagane było złożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  

i/lub z  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem  

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem  

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  

decyzji organu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w/w zastępuje się je dokumentem zawierającym  

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Datę wystawienia stosuje się odpowiednio. 

W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jest 

udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających  brak  podstaw   do     

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać  

udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji; brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę  

informację są jawne i mogą być udostępniane. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami. 

Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. Możliwe również zastosowanie faxu. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Zamawiający jednocześnie  przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym  

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  

zamieści również na stronie internetowej www.lzk-lancut.pl  (na której zamieszczono siwz). Zamawiający  

nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako  

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu  
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do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże  

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia  

oraz zamieści na stronie internetowej www.lzk-lancut.pl (na której zamieszczono siwz). 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Szylar Wincenty    - tel. 17 225 72 92 

2) Genowefa Babiarz-Mędrala  - tel. 17 225 72 92 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium – nie jest wymagane! 

IX. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty  

    na własny koszt, w tym przeprowadzić wizję lokalną. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 

    wyniku postępowania. 

4. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub  

    ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem. 

6. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te  złożone  

    na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z  

    pieczątka imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą  

    reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla  

    formy organizacyjnej. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez  

    osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8. Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo  

      określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

11. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność  

      z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę, w przypadku  

      pełnomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie. 

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie    

     czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku  

     pieczęci imiennej. 
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13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

     w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca    

     zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  

     klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia  

    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się aby były  

     trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się  

     nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne  

     przedsiębiorstwa lub inne  informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca  

     podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec  

     znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu  

    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji.  

14. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne  

      otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 

   1.Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym: 

      a) opis opakowania (koperty) zewnętrznego: 
ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. 

UL. TRAUGUTTA 20, 37-100 ŁAŃCUT 

Oferta na: 
Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łańcuta. 
Nie otwierać przed godz. 10:00  dnia  30.10. 2012  r. 

      b) opis opakowania (koperty) wewnętrznego: 
                                                                                 ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. 

…………………………………………..                                                                                    UL. TRAUGUTTA 20, 37-100 ŁAŃCUT                                                                        
czytelna nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                     

    Oferta na: 
Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łańcuta. 
Nie otwierać przed godz. 10:00 dnia  30.10. 2012  r. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli  

powiadomi  pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie  musi 

być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”. 

16. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

XI. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, do dnia 30.10.2012  godz. 9:30, 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu  j/w  godz. 10:00. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Sposób obliczenia ceny zawiera Formularz Cenowy – zał. nr 6  do SIWZ. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny netto, 

    kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. 

3.W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia w tym 
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   m.in.:   opisane w niniejszej SIWZ. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

5. Zgodnie z art. 87 ust. 1 zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki  

    rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki  

    polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące  

    istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została  

    poprawiona. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

     z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

            Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 

              najniższa cena ofertowa 

Cena = ------------------------------- x 100 % (pkt) 

               cena oferty badanej 

 

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 

w pkt 1 a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy  

   Pzp dni od  dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem  

   terminu związania ofertą. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia  

   wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia   

   postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po  

   upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

    przed podpisaniem umowy należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę  

    podmiotów (Wykonawców) lub kopię wymienionej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem  

    przez pełnomocnika. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie jest wymagane. 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  

     umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli  

     zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  w sprawie zamówienia  

     publicznego na takich warunkach – Załącznik  Nr  7. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień  

 publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać  

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  wymienionej ustawy. 

 

XVIII. Elementy dokumentacji przetargowej. 

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 7), ilość stron: 16. 

 

 

 

 

 

 

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

                         zatwierdził 
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           Zał.  nr 1do SIWZ 
FORMULARZ  OFERTY 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................ 

Adres: ................................................................................................................................................................... 

Województwo: .................................................... Powiat: ................................................................................... 

REGON:…………………................…..NIP:   …………………………………............................................... 

TEL.:  .........………..…................……….....  FAX: .................................................................. 

Do: ........................................................................................................................................................................ 

                                                                 (nazwa i siedziba Zamawiającego) 

Nawiązując do ogłoszenia/zaproszenia do wzięcia udziału w ............................................................................. 

                                    (tryb zamówienia) 

z dnia..................zamieszczonego/przesłanego ................................................................................................... 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia j/w zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego 

     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za cenę: 

netto: .......................zł, słownie: .............................................................................................., 

kwota VAT: ............zł, słownie: .............................................................................................., 

brutto: .....................zł, słownie: ............................................................................................... 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku  

    wyboru naszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do  

    niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz. 

5. ............................................................ objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić  

    podwykonawcom – zakres przewidziany dla podwykonawcy określono  w zał. nr ...... 

6. Wadium w kwocie ................... zł z zostało wniesione w dniu ............... w formie .....................* 

7. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ postanowienia, ogólne warunki umowy/wzór  umowy zostały przez  

    nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  

    wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium  

    podlega przepadkowi. 

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: ......................* 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: …..      

      ...................      .......................          ……………......................................................................................................... 
      (miejscowość)          (data)                         (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy 

  

* jeżeli było wymagane postanowieniami SIWZ
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          Zał.  nr  2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 
(art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................................................... 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ............................................................................... 

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

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

określone w  art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

 

1.Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

   nakładają obowiązek posiadania wiedzy i doświadczenia. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

    zamówienia. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

...................        .......................             ................................................................................................................     
(miejscowość)                         (data)                                            (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy 

 

 

           Zał. nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 
(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................ 

Adres: ................................................................................................................................................................... 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ............................................................................................. 

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

 

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust, 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

...................            .......................    .................................................................................................................         
(miejscowość)                             (data                 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy 
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Zał. nr 4 do SIWZ 

Doświadczenie zawodowe 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................................................... 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ............................................................................... 

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

przedstawiamy wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich  .........  lat 

 
Rodzaj usług Wartość usług Miejsce  wykonania 

 

Daty  wykonania Nr  załączonego  

dokumentu  

potwierdzającego, że  

usługi zostały 

wykonane należycie 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

...................       .......................        .................................................................................................................         
(miejscowość)                      (data)                                  (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy 
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Zał.  nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia                    

Przedmiotem  zamówienia jest Opracowanie koncepcji  uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej dla 
miasta Łańcuta. 
CPV 71.32.20.00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
 
Opracowanie winno obejmować w szczególności: 
 

1. Wykonanie drugiej niezależnej  magistrali podającej wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Woli 
Małej do zbiorników przy ulicy Wandy Rutkiewicz. 

2. Połączenie dodatkowej magistrali z istniejącymi głównymi ciągami sieci poprzez układy zasuw. 
3. Wykonanie  układu zasuw odcinających uwzgledniających możliwość dwustronnego zasilania. 
4. Uporządkowanie rozdziału wody w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia do wszystkich 

odbiorców. 
5. Przebudowę i remont istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 
6. Rozmieszczenie hydrantów w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego oraz płukania sieci.  
7. Kompleksową budowę, przebudowę i remont sieci kanalizacyjnej w mieście  Łańcucie. 

 
Materiały wyjściowe: 
 

1. Dokumentacja archiwalna sieci wodno-kanalizacyjnej. 
2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łańcuta. 
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta.  
4. Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta. 
5. Mapy dostępne w Starostwie Powiatowym w Łańcucie. 
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Zał. nr 6 do SIWZ 

 

Formularz Cenowy 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................................................... 

 
 
 
l.p. Zakres zamówienia wg pkt  III  

i zał. Nr 5 do SIWZ 
 

Wartość 
netto / zł / 

Podatek 
VAT 

Razem  brutto / 
zł / 
 

1     
 

                                                                               Razem:               ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

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

   

(miejscowość)           (data)                                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

          Zał. Nr 7 do SIWZ 

UMOWA NR  ……. 
 

zawarta w dniu…………. pomiędzy Łańcuckim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., z siedzibą                      
w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. R. Traugutta 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000390125, NIP: 815-17-87-723, REGON 180643965, o kapitale zakładowym 
18.351.000 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
 
1. Andrzej Antosz - Prezes Zarządu 
 
a,  
 
……………………………………………………………………………. 
 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……  
reprezentowanym przez:  
 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………..  
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§1 
 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Opracowanie koncepcji 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łańcuta, zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak 3/ZP/2012. 
 

§2 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a jej integralną część 
stanowi: 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
- oferta Wykonawcy, 
- ogłoszenie o wyborze oferty. 

 
§3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Opracowanie w terminie do 31.03.2013 rok. 
 

§4 

1. Za wykonane Opracowanie zgodnie z niniejszą umową, ustala się następujące 
wynagrodzenie: 
kwota ……………………………….. zł ,  
słownie: …………………………………………………………………………. 00/100 zł. 

2. Wynagrodzenie pozostaje niezmienne. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po 

podpisaniu przez strony bez uwag protokołu odbioru. 
5. Termin płatności – 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
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§5 

1. Wykonawca zapewnia, że Opracowanie będzie całkowicie oryginalne i nie będzie naruszało praw 
autorskich innych osób/ podmiotów, w tym również będzie wolne od wad prawnych i fizycznych, 
które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że 
Opracowanie nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do 
Opracowania nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umowa. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dokumenty wykorzystywane przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego lub osoby trzecie (np. urzędy), zostały 
stworzone przez Wykonawcę i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie. 

3. Na mocy niniejszej umowy (i w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy) Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z 
Opracowania na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie, 
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, o których mowa 

w niniejszej umowie, w tym posługiwanie się przed właściwymi organami 
administracyjnymi, 

c) rozpowszechnianie. 
4. Opracowanie wykonane w ramach umowy może być wykorzystywane przez Zamawiającego bez 

żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji, a także 
przez osoby trzecie po wprowadzeniu go do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich,       
o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Przejście autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej , na Zamawiającego następuje            
z momentem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.  

 
§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od przedmiotu umowy              
w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od przedmiotu umowy          
w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto. 

4. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 
kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§7 

Zamawiający może w każdym przypadku i każdym czasie odstąpić od niniejszej umowy,                       
a w szczególności w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży                
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, płacąc 
Wykonawcy wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części umowy. 
 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§9 

W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§10 

Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
 

§11 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA : 
 

 
 
 


