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Znak sprawy:Za.341/PN kanalizacja J. Piaseczno/ 09	
	                     Ludwin, dnia  16-10-2009r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I.”

„I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ludwin reprezentowana przez Z-cę Wójta Gminy
Ludwin 51A 
21-075 Ludwin
Strona www.ludwin.powiatleczynski.pl
e-mail: ludwin@lubelskie.pl 
Godziny urzędowania pn.-pt. od  7.30-15.30  
Telefon/fax. 081 7570901/28

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr  241 poz. 1763) 
4) rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z póź. zm.0)

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I
Od włączenia do istniejącej sieci PE 160 na działce 422 poprzez węzły SZ 28 – SZ 40   do działek obsługiwanych przez studnie rewizyjne S 71 do S 119 
Przewody podciśnieniowe z rur PE 80, SDR13,6, PN10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.
o średnicach:					
 PE 160 mm	            L=	 619,0 m
PE 110 mm		L=	150,0 m
PE 90 mm		L=	 92,0 m
ŁĄCZNIE:   L=    861,0 m
Uzbrojenie sieci kanalizacji podciśnieniowej:
-zasuwy sekcyjne Typu E kołnierzowe z obudową teleskopową typ 04 i skrzynką uliczną do zasuw 
DN I50 - 1 szt. 
DN I00 - 1 szt. 

-studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym.      1,0x1,0mx2,05m:   11 szt.
l,0xl,0mx2,55m:    2 szt.
  wyposażone we właz żeliwny ryglowy DN 1OOmm.
Studzienki powinny odpowiadać normie PN-92 B-10729.
Dodatkowo (ze względów eksploatacyjnych) wyposażono 2 studnie zbiorczo-zaworowe w zasuwki indywidualne dz 90mm montowane przed zaworem podciśnieniowym dz 90,
uzbrojenie studzienek ; zawory podciśnieniowe dz 90 – 14kpl

Przewody grawitacyjne  
Sieć grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC S (typ ciężki): PVC 0200 x 5,9mm i 0160 x 4,7mm.
     	  Ø 200 PVC, L=   494,0 m
  Ø 160 PVC, L=   537,0 m
-	studzienki połączeniowe PP DN 425 mm     - 121 kpl
  składające się z:
• kinety dla rur 0160mm i 20Omm,
•	rury karbowanej (trzon studzienki) fi 4OOmm,
•	przykrycia- włazy drogowe typu ciężkiego w jezdniach i typu lekkiego na posesjach prywatnych..
Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających szczelność studzienek. Również rury kanalizacyjne są łączone ze studzienką w podobny sposób.
Przyłącza - przykanaliki kanalizacji sanitarnej
Przykanaliki wykonać należy z rur kanalizacyjnych z PVC "N" (typ uniwersalny): PVC dz 160x4,0mm 
Ø 160 PVC,	L= 108,0 m
-	studzienki PP typu dz 315mm,         12 kpi.
Składające się z:
-kinety dla rur 0160mm i 20Omm,
-rury karbowanej (trzon studzienki) fi 3OOmm 
-przykrycia- włazy drogowe typu ciężkiego w jezdniach i typu lekkiego na posesjach prywatnych..
Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających szczelność studzienek. Również rury kanalizacyjne są łączone ze studzienką w podobny sposób.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
2. Czynności i roboty towarzyszące wchodzące w skład zamówienia.
1)Przeprowadzenie wszelkich badań i prób, analiz laboratoryjnych związanych z oceną 
   jakości materiałów oraz robót,
2)Geodezyjne wyznaczenie w terenie, a po wybudowaniu geodezyjna inwentaryzacja 
   powykonawcza poszczególnych części składowych określonych w projekcie budowlano-technicznym inwestycji.
3)Zapewnienie obsługi geodezyjnej – pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robót.
4)Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu 
   budowy, utrzymania zaplecza budowy i innych niezbędnych do wykonania zadania.
5)Ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń  podziemnych.
6)Realizacja robót z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w opinii Zespołu Uzgadniania  
   Dokumentacji Projektowej oraz wynikających z uzgodnień projektu budowlano-
   technicznego.
7) Szczelne szalowanie wykopów w pobliżu istniejących słupów napowietrznych een.
8) Zgłoszenie do dysponentów urządzeń podziemnych skrzyżowań sieci kanalizacyjnej  
    oraz przykanalików przed zasypaniem w celu dokonania odbioru. 
9)przygotowania dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i   
   kosztorysowym.
10)Przygotowania dokumentacji wykonanego obiektu do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 
     użytkowania zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.
11)Organizacja i zapewnienie:
    -  dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 
        do wykonania przedmiotu zamówienia.
    -   utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony, ochrony p.poż,  
         zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic ostrzegawczych, informacyjnych itp.
12)Zapewnienie:
     - odpowiedniego sprzętu i maszyn oraz ich utrzymanie i zasilanie,
     - dostaw mediów dla potrzeb wykonania robót objętych umową i utrzymania zaplecza 
        budowy

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV-45.23.24.10 -9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

3. Miejsce realizacji: Miejsce wykonania zamówienia :  Kaniwola. Gmina Ludwin
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, jedynie w przypadku gdy zakres zamówienia ulegnie zwiększeniu o roboty polegające na powtórzeniu robót określonych niniejszą specyfikacją w ilości nie większej jak 50% wartości tego zamówienia.
 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia: 31-04-2010r. 
oraz min. 50% zakresu rzeczowego do dnia 31-12 2009r.

 V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli:
a)w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty polegające na budowie sieci kanalizacji podciśnieniowej. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty o łącznej wartości brutto równej lub przekraczającej kwotę 1 250 000,00 zł. ( dopuszczalna możliwość zsumowania 2 robót) Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wykonanego zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym (nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższych wartościach wykonywanych dla jednego inwestora). Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, 
b) zapewni udział przy realizacji robót kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000.00 zł.
b) nie zalega ze składkami na Ubezpieczenia Społeczne
c) nie zalega z podatkami 
4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1 do 4.
2) podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
4. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) formularz ofertowy wraz załacznikami - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wypełnione i podpisane przez wykonawcę
2.W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
4) )w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty polegające na budowie sieci kanalizacji podciśnieniowej. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uważa roboty o łącznej wartości brutto równej lub przekraczającej kwotę 1 250 000,00 zł. ( dopuszczalna możliwość zsumowania 2 robót) Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wykonanego zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym (nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższych wartościach wykonywanych dla jednego inwestora). 
Do wykazu załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Wskazane jest sporządzenie wykazu wg wzoru określonego w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5)wykaz osób, w szczególności wskazanie kierownika robót, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności. 
W przypadku wpisania w wykazie o którym mowa osób którymi wykonawca będzie dysponował należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wskazane jest sporządzenie wykazu wg wzoru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6) dokument stwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną jako kierownik budowy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie, że kierownik budowy jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 
7)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. 
8)Oświadczenie, które należy załączyć do oferty:
oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9) Dowód wpłaty wadium.

3.W przypadku jeżeli ofertę składa konsorcjum dokumenty wymienione w pkt .VI.  ust. 2 pkt. 1-3 składa każdy z członków konsorcjum. Dokumenty wymienione w pkt .VI.  ust. 2 pkt. 4-8 mogą być przedstawione przez jednego z członków konsorcjum lub wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych składają wszyscy członkowie konsorcjum wspólnie lub pełnomocnik konsorcjum w imieniu wszystkich jego członków;
Oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składa odrębnie każdy członek konsorcjum. 
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI.  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) 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 właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się faksem. numer faksu; 081 75 70 028
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej. ludwin@lubelskie.pl 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną.
3. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
    Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia się pracowników tut. UG                                          
  Sławomir Czubacki	        tel. 0-81    75 70 018  -   Szymon Czech            tel: 0-81    75 70 903
  fax.0-81    75 70 028	  w terminach  od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30 	
4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: stanowisko		inspektor imię i nazwisko	Szymon Czech	
tel.081 75 70 903 fax.  081 75 70 028	w terminach 		 od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30 	

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ludwin.powiatleczynski.pl 
10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
11. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści W Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ludwin.powiatleczynski.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  10 000,00zł
Wadium może być wnoszone w formach 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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.4)). 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto zamawiającego z dopiskiem Budowa kanalizacji sanitarnej j.Piaseczno/2009.
Numer Konta Bankowego Bank Spółdzielczy Cyców oddział Ludwin 
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003
Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. 
Kserokopię dowodu wpłaty wadium lub dokument potwierdzający jego wniesienie w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.


IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, kosztorys ofertowy, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 
8. wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  
3.. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
Oznakowane oferty następujące: „Oferta-kanalizacja j.Piaseczno/ 2009”
Nie otwierać przed  5.11.2009 r. godz. 1030
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 5.11.2009 r. godz. 1000
w siedzibie Zamawiającego Pokój nr 5
Oferty przesłane pocztą również obowiązuje wyżej podany termin.
Oferty zostaną otwarte dnia:   5.11.2009 r. o godz. 1030     w siedzibie Zamawiającego ;Pokój nr 10

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Cena winna zostać wyrażona cyfrą i słownie. Wykonawca  winien dokonać szczegółowej wyceny wszystkich elementów niezbędnych do wykonania  przedmiotu zamówienia  z uwzględnieniem wyceny czynności i roboty towarzyszące  
wchodzące w skład zamówienia zgodnie z formułą  kosztorysowania robót 
C= R+M+S+Kp+Kz+Z  
gdzie:
R-	wartość robocizny,
M-	    wartość materiałów
S-	wartość pracy sprzętu
Kp-    koszty pośrednie liczone od R+S (%)
Kz-    koszty zaopatrzenia (%)
Z  -     zysk liczony od R+S+Kp (%)
oraz sporządzić kalkulację cenową (kosztorys ofertowy, który należy dołączyć do formularza  
oferty).
UWAGA:  Kosztorys ofertowy winien uwzględniać dane zawarte w przedmiarze robót.
Cena ofertowa nie może zawierać bonifikat i opustów do wartości kosztorysowej.
Na podstawie w/w kalkulacji cenowej/kosztorysu ofertowego oferent zobowiązany jest  
Obliczenia i podania na formularzu oferty zryczałtowanych cen jednostkowych. 
Ceny ryczałtowe podane przez Oferenta muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót
i koszty związane z wykonaniem czynności i robót towarzyszących wchodzące w skład 
zamówienia
Zakłada się, iż Wykonawca znając zakres Robot uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Umowy.


 XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1)	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2)	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
3)	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert; 
----------------------------------------------------
 Nazwa kryterium                   Waga 
-----------------------------------------------------
 Cena                                     100    
-----------------------------------------------------

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

            cena brutto najniższa 
cena brutto badanej oferty 			                    x 100 = ................. pkt.

7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,  
5.2 zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.ludwin.powiatleczynski.pl 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wartości robót
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-ściowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

XVI. Istotne dla stron postanowieni
zostały umieszczone w treści projektu umowy który stanowi załącznik do SIWZ 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że:
a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:
1) pisemnej 
2) faksem na nr faksu: 081 75 70 028 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomocą faksu.
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie Zamawiającemu.
9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej reguluje dział VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów  odbywać się będzie wg poniższych zasad:
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę  A4  0,20 zł+VAT, A3  0,40 zł+VAT, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
	- Oferta                            					 			- załącznik nr 1

- Oświadczenie              					 			- załącznik nr 2
	-  Kadra techniczna									- załącznik nr 3
- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót				- załącznik nr 4
-  Część zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 	- załącznik nr 5
	-  Wzór umowy								  	-załącznik Nr 6



	 

___________________________________
Ludwin, dnia 16-10-2009r.

Znak sprawy:Za.341/PN kanalizacja J. Piaseczno/ 09							Załącznik Nr.1 

	
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:	................................................
		
Siedziba:	................................................	
		
Adres poczty elektronicznej: 	................................................		
Strona internetowa:		................................................		
 Numer telefonu:		……........................................ 	
Numer faksu:			……. ......................................	
Numer REGON:		................................................
Numer NIP:			................................................	

Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Ludwin reprezentowana przez Z-cę Wójta Gminy
Ludwin 51A ,21-075 Ludwin Strona www.ludwin.powiatleczynski.pl 
E-mail  ludwin@lubelskie.pl Godziny urzędowania pn.-pt. od  7.30-15.30  
Telefon/fax 081 7570901/28
Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I.” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
I.  Zobowiązuje się do wykonania zamówienia za kwotę:

cena netto      .................................................................. zł
	(słownie: ..........................................................................................)
podatek VAT stawka 22 %............................................. zł
	(słownie: ..........................................................................................)
cena brutto .............................................. zł
	(słownie: ..........................................................................................)

Zryczałtowane ceny jednostkowe realizacji:


Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
Zryczałtowana cena 
jednostkowa netto
Zł/mb–szt-kpl.
Wartość
	

Przewody podciśnieniowe z rur PE 80, SDR13,6, PN10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe



	

PE dz 160
619,0


	

PE dz 110
150,0


	

PE dz   90
92,0


	

Rurociągi grawitacyjne z rur kanalizacyjnych typu „S”



	

PVC dz 200
494,0


	

PVC dz 160
537,0


	

Uzbrojenie na sieci



	

Zasuwa sekcyjna typu „E”  kołnierzowa z obudową teleskopową i skrzynka uliczną do zasuw DN 150
1


	

Zasuwa sekcyjna typu „E”  kołnierzowa z obudową teleskopową i skrzynka uliczną do zasuw DN 10
1


	

Studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m:   
  wyposażone we właz żeliwny „ryglowy" DN 1OOmm
11


	

Studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. l,0xl,0mx2,55m:    
wyposażone we właz żeliwny „ryglowy" DN 1OOmm
2


	

zawory podciśnieniowe dz 90
14


	

zasuwy odcinające dz 90mm montowane przed zaworem podciśnieniowym
2


	

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o  śr. 425mm z pokrywą drogową żeliwną typu cięzkiego
121


	

Przyłącza – przykanaliki z rur PVC typu „N”



	

PVC dz 160
108


	

Studzienki kanalizacyjne PP o  śr. 315mm z pokrywą drogową żeliwną typu lekkiego
12


	

SUMA

	

Podatek VAT

	

Ogółem



Oświadczam, że:
1.Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 31-04-2010r. oraz min. 50% zakresu rzeczowego do dnia 31-12 2009r.
2.Oferuję okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ..... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego
3.Termin płatności faktury: ............... dni od daty wystawienia faktury.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………




.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić



























Załącznik Nr 2



Znak sprawy:Za.341/PN kanalizacja J. Piaseczno/ 09	



OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                              O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
                                                   
                                

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I.”
”

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

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

Miejscowość ................................................			Data .....................

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1)	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 
2)	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3)	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.



.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)







Załącznik Nr 3


Kadra Techniczna


L.p.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wykształcenie
Rodzaj uprawnień





















Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.


Data ..................................... 						
								......................................................
								(podpis upełnomocnionych         
 przedstawicieli wykonawcy)



Załącznik Nr 4

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie























Data ..................................... 						
								......................................................
								(podpis upełnomocnionych         
 przedstawicieli wykonawcy)



Załącznik Nr 5

Część zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.





















Data............................... 					

	
								......................................................
								(podpis upełnomocnionych         
 przedstawicieli Wykonawcy)





Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

WZÓR  UMOWY
Zawarta w dniu          2009r. pomiędzy Gminą Ludwin reprezentowaną przez:
1. Z-cę  Wójta Gminy -  Sławomira Czubackiego
zwanym w dalszej części umowy ‘’Zamawiającym’’, 
a 
............................................................................................................................................................ reprezentowanym przez : .................................................................
zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści :
§ 1
Zgodnie z przetargiem nieograniczonym z dnia 5-11-2009r.,Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia p.n.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I.” zgodnie z  „ SIWZ”  wraz z załącznikami oraz ofertą złożoną w postępowaniu, która jest integralną częścią  składową   umowy.
§ 2
  1.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia           Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie.
2.Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy następującą dokumentację: dokumentację Budowlano-Techniczną w 2egz. dziennik budowy
3.Roboty będą realizowane na podstawie uzgodnionego przez Strony Harmonogramu rzeczowo-
   finansowego inwestycji.
4.Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do dnia: 31-04-2010r. z zastrzeżeniem ust. 5
5.  Do dnia 31-12 2009r. wykonawca wykona minimum 50% zakresu rzeczowego realizowanego zadania. 
6. Powstanie przeszkód w prowadzeniu robót powinno być potwierdzone  na piśmie przez Inspektora nadzoru. Ustalenie nowego terminu wymaga zmiany umowy w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§  3
Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wynikającym z:
1)niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,
2) wystąpią roboty wynikające ze zwiększenia zakresu rzeczowego robót i nastąpi ich zlecenie przez Zamawiającego jako robót dodatkowych w trybie art. 67 ust. l pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
§ 4
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy oraz znajduje się w sytuacji umożliwiającej jej wykonanie.
Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót określony w niniejszej umowie wykona z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń.
Następujące części zamówienia zostaną powierzone Podwykonawcom :
.....................................................
.......................................................
§ 5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków  i szkód powstałych wskutek nienależytego  wykonania postanowień umownych, a także w związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie realizacji umowy.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.
§ 6
l. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
3. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi zostaje określony na 24 miesiące, ponad okres gwarancji.
4. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie na swój koszt w
     wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
5.W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek Zamawiający bez uprzedzenia zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy.
§ 7
1.Wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na  kwotę 			,-zł. netto   
   słownie:       
	-zł. brutto
   słownie:                                                              zgodnie ze złożoną ofertą.
2.Wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu w wyniku zmniejszenia zakresu rzeczowego 
   robót.
3.Wynagrodzenie za roboty określone w ust. 2 i 3 zostanie obliczone przy zastosowaniu 
   zryczałtowanych cen jednostkowych podanych w ofercie oraz ilości rzeczywiście wykonanych   
  i  odebranych robót.
4. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie wykonawcy po otrzymaniu od wykonawcy dokumentu potwierdzającego, iż uregulował wszystkie zobowiązania wobec podwykonawców. 
§ 8
l .Rozliczenie za wykonane roboty będzie dokonane fakturą końcową po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
2.Podstawą fakturowania robót jest ich odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
  wykonanego zakresu rzeczowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.
3.Zapłata faktur będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia 
   ich Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi .
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego BS Cyców 0/Ludwin.
4..Rozliczenie za wykonane roboty będzie dokonywane fakturami przejściowymi 
   zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.
5.Łączne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć
   80% wynagrodzenia umownego.

§ 9
1.Obowiązki Wykonawcy :
oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót od dnia przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót.
naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót.
zastosowanie materiałów odpowiadającym jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo Budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego certyfikat na 	znak    
     bezpieczeństwa, aprobatę techniczną, deklarację lub certyfikat zgodności z Polską  
     Normą w stosunku do stosowanych materiałów.
§ 10
 1.	Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 	umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
2.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 	lub w okresie gwarancji bądź rękojmi, wad i usterek nadających się do usunięcia, 	Zamawiający może :
żądać usunięcia wad i usterek wyznaczając odpowiedni termin,
obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 
3.	O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie w 	terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
4.	Istnienie i usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie.
5.	Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego 
	koszt.
6.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
	tym kosztów.
7.	Jeżeli koszt usunięcia wady byłby niewspółmierny do uzyskanych efektów, wady uważa 	się za nie nadające się do usunięcia. 
8. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i autora projektu, który dokona odpowiednich zmian, modyfikacji i poprawek.
§ 11
Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do współdziałania przy wykonywaniu umowy w celu najlepszego terminowego i najoszczędniejszego wykonania robót objętych niniejszą umową.
W razie powstania trudności w wykonywaniu robót, każda ze stron w ramach swoich obowiązków jest zobowiązana do usunięcia tych trudności, pod rygorem wynagrodzenia szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego.
§ 12
Kierownikiem robót będzie …………………..
Inspektorem nadzoru będzie …………………..
Nadzór autorski sprawuje
§ 13
1.Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne, naliczane w następujących przypadkach :
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,05%   
    wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, przy  
    odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,05%  
    wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na   
     usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w  
   wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
2. Kary umowne z tytułu niewłaściwego wykonania zamówienia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy według zasad prawa za szkody i straty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.
4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ………………. w formie :
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-ściowo-kredytowej;
7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
§ 14
Strony ustalają dodatkowo, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli :
zostanie ogłoszona upadłość lub złożony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
Wykonawca nie przystąpił do robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie określonym w umowie lub nie kontynuuje robót pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz ustalenie procedury postępowania w zakresie inwentaryzacji, zabezpieczenia i rozliczenia wykonanych robót.
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.
§ 15
1.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy , Strony zobowiązane są wyjaśnić z wyczerpaniem postępowania reklamacyjnego, a w ostateczności na drodze postępowania sądowego.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego .
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
       Zamawiający:	                                                     Wykonawca:
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