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1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
28-200 STASZÓW, ul Wojska Polskiego 3
Kontakt
Tel. 015 864 26 41
Fax 015 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl
www.pgkim.pl

2. Oznaczenie wykonawcy.
Za Wykonawcę, należy rozumieć osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem postanowień
§ 8 ust 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zwanego dalej
„Regulaminem” stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., dostępnym na
stronie internetowej Spółki www.pgkim.pl.
Zamawiający zaleca zapoznanie się z treścią „Regulaminu...” wszystkim zainteresowanym udziałem w
przedmiotowym postępowaniu.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80) z późn. zm.)
Uwaga:
Ilekroć w zapisach SIWZ, w tym projekcie umowy jest mowa o:
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);
2) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między
dalszymi podwykonawcami;
3) zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym
a Wykonawcą, których przedmiotem są roboty budowlane.
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4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części
grawitacyjnej łączącej rurą PVC o Dn160 wyjście instalacji wewnętrznej budynków z przydomową przepompownią
ścieków zlokalizowanej w obrębie poszczególnych posesji na terenie miejscowości gminy Staszów : Czajków
Południowy, Czajków Północny, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna w łącznej
ilości 759 sztuk.
Dla dostaw materiałów, urządzeń realizowanych w ramach kontraktu przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał
dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968),
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot zamówienia gwarancji nie krótszej niż 36
miesięcy licząc od końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych i niezbędnych dostaw do wykonania przedmiotu zamówienia,
stawiane tym robotom, wymagania jakościowo techniczne, określa część III specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ).
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia na własny koszt,
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie
mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i należytym wykonaniu umowy na wykonanie zadania.

5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedno lub
wszystkie zadania.
Zadanie I.
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej łączącej wyjście instalacji
wewnętrznej budynków z przydomową przepompownią ścieków na terenie następujących miejscowości gminy
Staszów:
Lp.
1
2
3

Miejscowość
Smerdyna
Czajków Południowy
Wola Wiśniowska
RAZEM:

ilość przyłączy
208
97
84
389

Zadanie II.
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej łączącej wyjście instalacji
wewnętrznej budynków z przydomową przepompownią ścieków na terenie następujących miejscowości gminy
Staszów:
Lp.
1
2
3

Miejscowość
Czajków Północny
Wiązownica Mała
Wiązownica Duża
RAZEM:

ilość przyłączy
141
63
166
370

6. Informacje o przewidywanych zamówieniach dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.
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7. Opis

sposobu przedstawienia
ich składanie.

ofert

wariantowych,

jeżeli

Zamawiający

dopuszcza

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

9. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2019 r.

10. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania tych warunków oraz dokumentami i
oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w § 11, ust. 1 „Regulaminu …”:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający wymaga w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej
na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 5 km.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia
lub dokumenty. osoby ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających
doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlankami w tym:
o Kierownik Budowy – posiadający: wykształcenie wyższe oraz mający uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych
i
kanalizacyjnych,
co
najmniej
5
lat
doświadczenia
zawodowego
w tym pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch
zadaniach inwestycyjnych z sektora gospodarki wodno-ściekowej w pełnym okresie realizacji wskazanego
zadania.
Osoby wyżej wymienione powinny posiadać ważne uprawnienia zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz dokumentami potwierdzającymi aktualną przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego.
W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:
a. ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b. mogą to być również dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Dla osób nie znających języka
polskiego Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

5

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty ukazania się
ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ (IDW)
oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń
lub dokumentów, wg. formuły spełnia lub nie spełnia.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie w § 11, ust. 2
„Regulaminu …”:
3) spełniają dodatkowe, określone w SIWZ wymagane warunki wykonania zamówienia
Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków Wykonawcy złożą określone w pkt 11 SIWZ (IDW)
oświadczenia lub dokumenty .
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń
lub dokumentów, uwzględniając zapisy , wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) Do oferty sporządzonej na formularzu oferty wg załącznika nr 1, 1A do niniejszej SIWZ (IDW) Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia -wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (IDW);
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenia o których mowa
w ppkt a), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu wykluczeniu w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
do wykluczenia..
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ (IDW);
d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, –
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (IDW);
e) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości;
2) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje
wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastosowaniem § 28 ust 3 „Regulaminu”.

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia w postępowaniu.
3) Wymagania niniejszej SIWZ (IDW) dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawcy występujący wspólnie będą podlegać instytucji solidarnego wierzyciela stosownie do art. 367 § 1
ustawy Kodeks Cywilny.
7) Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania ;
8) Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt.11 niniejszej SIWZ (IDW) (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień) które winny być złożone
w formie pisemnej.
2) Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, email podany przez Wykonawcę
w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Brak
potwierdzenia ze strony Wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem lub potwierdzenie otwarcia
(przeczytania) email będzie uznane za otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ (IDW) (2019/RB/06)
4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ (IDW).
5) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@pgkim.pl, a faksem na nr (015) 864 26 43.
6) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wniosek o ww. wyjaśnienie winien mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
9) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7).
10) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym,
przekazano, SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.pgkim.pl
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11) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ (IDW).
12) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczając zmienioną treść SIWZ na swojej stronie internetowej –
zakładka przetargi.
13) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
imię i nazwisko: jan Krygowski
tel: (15) 864 26 43 w. 50
Ww. osoba nie jest upoważniona do wyjaśniania treści SIWZ.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymogi formalne:.
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi
w niniejszej SIWZ (IDW),
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ (IDW),
c) Zamawiający wymaga złożenia oferty i załączników do oferty wg wzorów formularzy załączonych
do niniejszej SIWZ (IDW), sporządzonych przez Wykonawcę,
d) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
f) oferta musi spełniać następujące wymogi:
• musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem w sposób czytelny,
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście
tłumaczonym.
• formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ (IDW)
muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
• wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne
i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
• upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
• w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres,
• pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii,
• załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność
z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
podpisującego ofertę,
• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub te podmioty.
• Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię
i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia
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i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tym celu informacje zawarte w ofercie, które Wykonawca
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa”
i dołączone do oferty, np. w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych
w ofercie) - zaleca się aby, były trwale, oddzielnie i spięte. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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 ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie, w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona
informacja:
• ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją
posiadającą wartość gospodarczą,
• nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
• podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności
tego zastrzeżenia.
h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona
informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Informacje zawarte we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (IDW)
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. Przy
ręcznym piśmie winna być zapewniona czytelność.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ (IDW) powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
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6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Opakowanie oferty
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
jej przypadkowe otwarcie.
b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone: pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu
oraz opisem: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie
miejscowości gminy Staszów”.
c). Oferta nie opakowana i nieoznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i w terminie
nizgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
4. Zmiana i wycofanie oferty.
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;
b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć
Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ;
c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie,
oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub
„Wycofanie”;
d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

15. Zebranie wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3,
II piętro –sekretariat przedsiębiorstwa spółki w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia

05.08. 2019r.

do godz.

10.00
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17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. , 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3,
sala konferencyjna parter.
W dniu

05.08. 2019r.

o godz.

10:15

18. Tryb otwarcia ofert
1) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których
dotyczy
"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.
2) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian
zmiany zostaną dołączone do oferty.
3) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny zawarte w Formularzu Oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
4) Informacje, o których mowa powyżej w pkt. 20.1. i 20.4.2)-3) niniejszej IDW, Zamawiający
przekazuje
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

19. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
siędo Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia
jest
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania
przedmiotu
zamówienia wynikające z SIWZ załączonych dokumentów i wniosków z przeprowadzonej ewentualnie wizji
lokalnej
w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca określi ceny realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją poprzez
podanie
w formularzu oferty ceny ogółem brutto (cyfrowo i słownie), stanowiącą sumę elementów cenowych wykazanych
w
dokumencie „Wykaz cen” stanowiącego integralną cześć oferty dokładnością do dwóch miejsc

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwiekszą ilość
punktów zgodnie z nastepującymi kryterimi:

Lp.. Kryterium
1.

Cena oferty

Opis

Waga - udział w ocenie

Cena oferty (z podatkiem VAT) za relizcję przedmiotu
zamówienia, na która powinny składać się wszelkie
koszty ponoszone przez wykonawcę

100%

3) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów wg następujących
zasad:
a) kryterium ”cena oferty „;
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
x 100

Liczba punktów =
Cena brutto oferty badanej

22. Tryb oceny ofert.
1. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów
i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji cenowych z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą

ofertę stosownie do § 8 ust 4”Regulaminu”.
23. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający postąpi stosownie do § 30”Regulaminu”..

24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego stosownie do postanowień
§ 30 „Regulaminu”
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, instytucję
solidarnego wierzyciela stosownie do art. 367§ 1 ustawy Kodeks Cywilny, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego cz. II SIWZ
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w poniższych przypadkach:
1) terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w
tym również w przypadku klęski żywiołowej, wyjątkowych zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, których nie
dało się przewidzieć, a które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy),
3) sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, tj. takich które nie spowodują
rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia,
4) Zmian wysokości wynagrodzenia wynikających:
• zmiany stawki podatku VAT.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego
aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją
nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

25. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, stosownie do postanowień § 33
„Regulaminu”

26. Ochrona danych osobowych.
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.. ul. Wojska Polskiego 3 , 28-200
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego Pan Robert Pawlik email
iodo@pgkim.pl, tel.48 (15)8642641 wew. 54
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego : 2019/RB/06 -Wykonanie
przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie
miejscowości gminy Staszów.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

2. Pełny regulamin Ochrony danych osobowych udostępniony jest na stronie www.pgkim.pl
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27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze do Prezesa PGKiM w Staszowie Spółka
Gminy z o.o.

28. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1

Formularz Oferty.

2.

Załącznik nr 1A

Wykaz cen

3.

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia

4.

Załącznik nr 3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

5.

Załącznik nr 4

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca przygotowuje stosownie do treści pkt 14 niniejszej
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1

Zamówienie: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie
miejscowości gminy Staszów”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

2019/RB/06

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

FORMULARZ O F E R T Y
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości gminy Staszów”.
, oferujemy wykonanie
z zał. 1 A do „Wykazu cen”:

przedmiotu

zamówienia,

objętej

postępowaniem

za

cenę

zgodnie

Zadanie I
•

netto ............................zł, (słownie złotych: ..........................................................................................),

•

brutto: ............................zł,(słownie złotych: .........................................................................................),

•

udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane……… miesięcy.

Zadanie II
•

netto ............................zł, (słownie złotych: ..........................................................................................),

•

brutto: ............................zł,(słownie złotych: .........................................................................................),

•

udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane……… miesięcy.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
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2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
do składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących
przedmiotowego postępowania na nr faksu ................................. deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy
potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego
do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.
5. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa”
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do oferty stosowne uzasadnienie (jeżeli
dotyczy).
6. Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia
podwykonawcom:……………………………………………………………….………….……
……………………….…………………………………………………………………….………
…………………….….…………………………………………………………………….………
…………….………………………………………………………………………………………..
(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę
(jeżeli dotyczy)
Uwaga:
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę
- Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców.
ponadto podaję:
…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….
(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców (jeżeli dotyczy) na których zasoby powołuję się na zasadach
określonych w art.26 ust 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 PZP.
7. Nasz Nr rachunku
………………………………………………………………………………………….
8. Oferta nasza zawiera................ kolejno ponumerowanych stron.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) wykaz cen - zał. 1A,
c) …………………………………………………….. 1
d) …………………………………………………….
miejscowość, data
…………………………………………………..
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

1

Wg uznania wykonawcy inne załączniki
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Zał.1A do oferty
Zamówienie: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie
miejscowości gminy Staszów”..
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

2019/RB/06

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ CEN -Zadanie ……….
L.p.

Nazwa

Cena
ryczałtowa z
VAT w PLN

1
2

..................................................
miejscowość, data
………………………………………….
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2
„Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości
gminy Staszów”..
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

2019/RB/06

Wykonawca:
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie §11
ust 2 „Regulaminu”
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
……….……. , dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………….………., dnia …………………. r.
……….………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
…………….……. …….., dnia …………………. r.
………………….…………………………………
(podpis)

18

Załącznik Nr 3
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości
gminy Staszów”..
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

2019/RB/06

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
WYKAZ OSÓB
Oświadczamy, że w realizacji niniejszego zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby i osoby te posiadają
prawem wymagane uprawnienia zawodowe:
Imię i nazwisko

Rola w realizacji
zamówieniastanowisko

Kwalifikacje zawodowe
(wpisać nr
wymaganych przez
Zamawiającego
uprawnień)

Okres posiadania
wymaganych
uprawnień
(w latach)

Doświadczenie
zawodowe
(liczba lat pracy na
danym stanowisku)

Podstawa do
dysponowania
osobą
(pracownik własny
– np. umowa o
pracę, umowa
zlecenie)/pracownik
oddany do
dyspozycji przez
inny podmiot)*

2

3

4

5

6

7

L.p.

1

1

Kierownik
budowy

*) w przypadku gdy osoba wskazana w wykazie, została oddana do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na potrzeby realizacji zamówienia

............................................................
..............................................................
miejscowość, data

podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 4
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości
gminy Staszów”..
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

2019/RB/06

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zamówienie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów-etap II”, przedstawiamy:

Lp.

Nazwa robót
budowlanych

Wartość
netto
w PLN*

Przedmiot robót

Odbiorca
(nazwa, adres
nr Telefonu
do kontaktu

Data wykonania
początek
(data)

Nazwa
Wykonawcy

zakończenie
(data)

* wartość zamówienia oznacza wartość netto (bez podatku VAT). W przypadku, gdy wartości umowne tych robót
budowlanych są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość dostaw należy podąć w tej walucie oraz
w przeliczeniu na PLN z zastosowaniem średniego kursu wymiany stosowanego przez NBP w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli
powyżej dostaw. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania dostawy skutkuje
nieuznaniem danej dostawy za należycie wykonanej.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

............................................................
miejscowość, data
………….……………………………….
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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