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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Ul. Komunalna 2 

05-250 Radzymin 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
Regulaminem. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Nowej z włączeniem 
do sieci kanalizacyjnej w ul. Gen. W. Sikorskiego w gminie Radzymin. 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1)  budowę sieci kanalizacyjnej w Cegielni w gminie Radzymin w systemie grawitacyjnym 
w ilości ok. 219 m1, w tym: 

 ok. 219 m głównego kanału grawitacyjnego DN 200  

 9 szt. odcinków przyłączeniowych DN 160 będących odgałęzieniami grawitacyjnymi 
kanalizacji dochodzącymi do granic posesji i zakończonymi korkami.  

wzdłuż ul. Nowej z włączeniem w istniejącą studnię kanalizacyjną (Sist) w ul. Gen. W. 
Sikorskiego (drogi gminne). 

2) Opracowanie dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę itp., na odcinek sieci 
kanalizacyjnej od projektowanej studni S1 do istniejącej studni zlokalizowanej na 
wysokości istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Gen. W. Sikorskiego – studnia 
Sist (lokalizacja studni według Załącznika nr 11 do SIWZ Załącznik mapowy). W 
załączonej do SIWZ Dokumentacji Projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 
Nowej założono włączenie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej DN 200 mm w ul. Gen. W. Sikorskiego poprzez wybudowanie 
nowej studni kanalizacyjnej. Zmiana polega na włączeniu zaprojektowanego odcinka 
sieci do istniejącej studni Sist DN 1200 mm, zlokalizowanej na wysokości istniejącej 
przepompowni ścieków przy ul. Gen. W. Sikorskiego.  

3) Przebudowę istniejącego odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości ok. 9m 
– odc. od istniejącej studni Sist DN 1200 mm do istniejącej przepompowni ścieków 
(lokalizacja studni i pompowni według Załącznika nr 11 do SIWZ Załącznik mapowy).   

Powyższy odcinek sieci należy zagłębić zgodnie z wytycznymi użytkownika i 
Inżyniera. Niniejszy odcinek kanalizacji należy wykonać z rur PVC klasy S DN 315 
mm ze spadkiem 3‰ od studni istniejącej do zbiornika przepompowni. Nowe przejście 
rurociągu przez ścianę zbiornika pompowni wykonać jako przejście szczelne. 
Zlikwidować istniejące włączenie rury DN315 w zbiornik pompowni.  

Na przebudowywanym odcinku kanalizacji z rur DN 315 mm zaprojektować i 
wybudować komorę żelbetową DN1200 wraz z zamontowaniem na kanale 
dopływowym zasuwy nożowej ze stali kwasoodpornej AISI 316L. 

Wykonawca na czas realizacji ww. robót zapewni odbiór ścieków dopływających do 
przepompowni i w razie wystąpienia takiej konieczności zapewni również tymczasowe 
przepompownie ścieków.  

                                                 
1 w zakresie podanej długości nie zostały uwzględnione długości odejść od kanału do granic prywatnych posesji. Odejścia zostały podane 

jedynie w sztukach a nie metrach. 
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4) Modernizację istniejącej studni kanalizacyjnej DN 1200 mm, do której należy włączyć 
projektowaną kanalizację sanitarną z ul. Nowej - polegającą na zlikwidowaniu 
dotychczasowych stopni złazowych, uszczelnieniu miejsc gdzie występują ubytki 
betonu oraz wykonaniu nowych stopni złazowych oraz odpowiednim wyprofilowaniu 
kinety (dostosowanym do włączenia budowanej sieci kanalizacyjnej), 

5) Modernizację terenu istniejącej przepompowni  ścieków zlokalizowanej przy ul. Gen. W. 
Sikorskiego tj.: 

a) demontaż istniejącej kostki betonowej zlokalizowanej na terenie pompowni oraz na 
wjeździe do przepompowni  

b) utwardzenie terenu pompowni tj. ok. 40 m2 kostką brukową: 

 podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości min. 3 cm, proporcje 1:4, 

 kostka betonowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wibroprasowana grubości min. 
8cm, 

c) demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką. 
d) wykonanie nowego ogrodzenia siatką ocynkowaną (grubość 4mm) o dł. ok. 23 m oraz 

nowej bramy wjazdowej, skrzydłowej otwieranej do wewnątrz o szerokości ok. 4,5 i furtki o 
szerokości ok. 1 m. 

e) wykonanie nowej podmurówki oraz krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej  
na wjeździe do pompowni.   

6) Dla prac ujętych w pkt. 3) i 5) opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem 
wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, w tym - w przypadku takiej potrzeby - uzyskanie 
pozwolenia na budowę/zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych itp.).  

7) Odtworzenie nawierzchni wjazdu do przepompowni na powierzchni ok. 50 m2 wykonać z 
kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego 0-63 mm o grubości 20cm i 
krawężnika betonowego 15X30 na ławie z betony B-10.  

2. Roboty będą wykonywane w pasie drogowym dróg gminnych. Odtworzenie nawierzchni 
zgodnie z warunkami Zarządcy drogi. 
 
3. Wykonawca, przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji w terenie oraz ze 
względu na istniejącą infrastrukturę techniczną w ul. Nowej szczegółowo zapoznać się z 
projektem zagospodarowania terenu.  
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w III części SIWZ tj. w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz w 
projekcie budowlano-wykonawczym, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (DZIAŁ V 
ROZDZIAŁ III UST. 2 PKT 5):  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Czas trwania zamówienia: zakończenie: 30.06.2015r. 

6. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie przewiduje zawierać umowy ramowej.  
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8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z INFORMACJĄ O 
OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA W ARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

8.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

8.1.1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej SIWZ. 

8.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

1) W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że 
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie trzy roboty polegające na budowie 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej na łączną kwotę minimum 1 000 000,00 zł 
netto, w tym minimum jedną robotę związaną z budową minimum 250m kanalizacji 
sanitarnej w systemie grawitacyjnym o wartości minimum 450 000,00 zł netto. 

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z załączeniem 
dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia lub inne dokumenty, 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia. Wykaz robót budowlanych może zawierać jedynie te roboty 
budowlane, które są potwierdzeniem spełniania warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia, opisanego powyżej przez Zamawiającego. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, Zamawiający oczekuje, że przynajmniej jeden z wykonawców 
będzie spełniał warunek wiedzy i doświadczenia określony przez Zamawiającego - w tym 
celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich 
wykazywać będzie spełnianie tego warunku. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia będzie 
polegać na zasobach innych podmiotów Zamawiający oczekuje, że podmiot udzielający 
zasobu wiedzy i doświadczenia będzie spełniać warunek udziału w postępowaniu i będzie 
zaangażowany w realizację zamówienia np. jako podwykonawca. Wykonawca musi 
wykazać sposób uczestniczenia podmiotu udzielającego swoich zasobów w realizacji 
zamówienia. 

8.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia.  

 
1) W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać do 

uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:  
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- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane; 
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 
budowlane; 
 

W celu oceny spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z oświadczeniem, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich, tj. Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz.1643 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2002r, Nr 23, poz. 221 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 18 
marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich UE (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz.394). 

3)  W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, warunek dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami  
zdolnymi do wykonania zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu dokumenty ma 
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą 
spełnianie tego warunku. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunku dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie 
polegać na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

8.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

1) W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 
500.000,00 PLN. 

W celu oceny spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia w wymaganej wysokości. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu 
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będą spełnianie tego warunku. 
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3) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia będzie 
polegać na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu: 

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - oryginał; 

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia - oryginał;.  

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w Dziale IV 
Rozdział IX ust. 2 Regulaminu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 2, lit. c, Dział IV, Rozdział IX 
Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

c) 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; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich. 

8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.2 lit. b, 
c, d składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) 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. 

8.4.  Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8.3. lit. a) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokumenty, o 
którym mowa powyżej w pkt. 8.3 lit. b, powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.3 
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zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 8.4 SIWZ 
stosuje się odpowiednio. 

8.6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w 
oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi 
być potwierdzony notarialnie. 

8.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale, do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument 
musi być potwierdzony notarialnie. 

8.8. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 
walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu ogłaszany w sposób 
przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w 
sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.U. NBP z dnia 
29 września 2002 roku, z późn. zm.). 

      Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem:  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.10. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”.  

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się aby Pełnomocnikiem 
był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

9.2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
niniejsze zamówienie, Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać 
porozumienia cywilno-prawnego (Umowy Konsorcjum), zawierającego w swojej treści co 
najmniej następujące postanowienia: 

a) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia; 

b) informację, że współpraca zawiązana zostaje na czas nie krótszy niż czas trwania umowy 

powiększony o okres gwarancji; 

c) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowanie dotyczące zaciągania zobowiązań, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna; 

d) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy; 

e) zapis, że w trakcie realizacji Umowy skład i zasady organizacyjne nie mogą być zmienione 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN.   

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

13.1.   Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ formie.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

13.2     Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy 
niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 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 osób) 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 SIWZ należy 
złożyć 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 osób) 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. 

9) Zgodnie z niniejszą SIWZ, kompletna oferta musi zawierać: 
 formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone  

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,  
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 
 wykaz wykonanych robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 

wraz z dowodami określonymi w punkcie 8.1.2.; 
 wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 
 wypełniony „Załącznik do oferty” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 
 opłaconą polisę; 
 wypełnione tabele zamieszczone w części IV SIWZ. 
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej; 
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS; 
 pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika  

z przedstawionych dokumentów; 
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 

ustanawiający pełnomocnika; 
 dowód wniesienia wadium; 
 inne dokumenty zgodnie z pkt. 8 niniejszej SIWZ. 

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
13.3 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),  
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

14. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Mirosław Dobczyński tel. 22 786 53 96, e-mail: mdobczynski@radzymin.pl  
Beata Wojtowicz   tel. 22 786 53 96, e-mail: bwojtowicz@radzymin.pl 

15. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. 

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Radzyminie, ul. Komunalna 2,  
w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

mailto:mdobczynski@radzymin.pl
mailto:bwojtowicz@radzymin.pl
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do dnia  04.11.2014r. do godz.  9.00 

 
15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Oferta na „Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Nowej w Cegielni w gminie 
Radzymin – Czerwony FIDIC”  

 
15.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Radzyminie, ul. Komunalna 2, w Sali 
konferencyjnej:  
 

W dniu  04.11.2014r. o godz.  9.15 

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 02.01.2015r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

18.1 Cena oferty  musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją  robót, 
wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak również inne elementy 
niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną w tym m.in. wszelkie 
roboty przygotowawcze w tym koszty związane z odwodnieniem terenu, wymianą gruntu, 
utrzymaniem placu budowy, odtworzenie nawierzchni, roboty porządkowe, koszty 
utrzymania, koszty bhp, koszty administracyjne, koszty uzyskania warunków, wszelkich 
decyzji pozwolenia na budowę itp. Wykonawca powinien mieć wiedzę na temat warunków  
atmosferycznych, które mogą wystąpić  w okresie realizowania Kontraktu.  Wykonawca 
powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 
związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe  sprawdzenie  
w terenie  warunków wykonania zamówienia. 

18.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18.3 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  

18.4 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. KRYTERIA OCENY OFERT. 

19.1  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

19.2  Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 
który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia. 

 
19.3  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
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którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

 
19.4  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  
 
19.5  Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 

 

19.6 Punkty przyznawane za podane w pkt 19.5 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

20. TRYB OCENY OFERT.  

20.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględenieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
     - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

20.2  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca przedłożył w postępowaniu.  
 
20.3  Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych. 
2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z Działem IV, Rozdziałem IX, ust. 3 
lit. c) Regulaminu, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
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 21.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, po przesłaniu 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin zawarcia umowy zostanie 
określony przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem. 

21.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem lub telefonicznie. 

21.3 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

21.4 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA TAKICH WARUNKACH 

22.1 Wzór umowy stanowi część II specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

22.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana 
możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej  
w poniższych punktach, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.  

22.3 Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie 
zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:  

a) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których 
przekazania Zamawiający był zobowiązany; 

c) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia robót nie wynikających z okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 
inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
zawinionych przez Wykonawcę); 

d) ponadprzeciętnego czasu trwania niezależnych od Wykonawcy procedur 
administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania zadania; 

e) działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 
terminie; 

f) zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 
prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w 
dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

g) błędy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczególności 
wynikłe z wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub 
wprowadzenie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienie 
przez niego poprawek lub zmian w projekcie; 

h) konieczność uzyskania decyzji, uzgodnień lub pozwoleń, mogących spowodować 
wstrzymanie robót; 

i) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 
j) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,  
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 
związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 
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k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy 
zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy; 

22.4 Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie 
zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności poprzez zmianę sposobu 
wykonania, materiałów i technologii robót, jak również poprzez zmianę lokalizacji 
budowanych urządzeń: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji; 
b) pojawienie się na rynku lub przedstawienie przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji np. zmiana materiału; 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 

22.5 Inne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy:  

a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia – poprzez zmianę 
wysokości ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za 
roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany mogą 
dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia 
o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

22.6 Poniższe okoliczności nie stanowią zmian postanowień umowy: 
a) zmiana danych teleadresowych, 
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 
c) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach o 

zamówieniach publicznych; 
d) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku 

niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, 
rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została zawarta 
z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 

 
22.7 Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 
zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy (za wyjątkiem zmiany określonej w pkt. 22.5 lit. a) w związku z 
wprowadzeniem odpowiednich zapisów do umowy); 

22.8 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 
przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 

22.9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 22.10 Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
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23. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. 

 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
a) Faks Zamawiającego: 22 786 50 49 
b) Adres strony internetowej  Zamawiającego  - http: www.pwik.radzymin.pl  
c) Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – wodociagi@radzymin.pl 

3) Zamawiający (w zależności od potrzeb) będzie umieszczał na stronie internetowej 
informacje związane z  postępowaniem (np. „Pytania i odpowiedzi”, „Zmiany do SIWZ”, 
„Zawiadomienia”). 

UWAGA: Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ tylko ze strony internetowej Zamawiającego, winni 
są do czasu składania ofert odwiedzać tę stronę, w celu zapoznania się z powyższymi 
informacjami, gdyż Zamawiający (nie mający wiedzy o tym, kto pobrał SIWZ ze strony 
internetowej) nie będzie mógł przekazywać im tych informacji w innej formie. 

24. ZASTOSOWANIE REGULAMINU.  

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą SIWZ (przykładowo: odrzucenie ofert, unieważnienie 
postępowania, etc.) mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.    

25. DOFINANSOWANIE 

Niniejsze zamówienie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności (Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). 

26. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
 

L.p. Nr Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu.  

3 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych 

5 Załącznik nr 5 Wykaz osób 

6 Załącznik nr 6 Załącznik do oferty 

7 Załącznik nr 7 Oświadczenie 

8 Załącznik nr 8 Projekt Budowlano-Wykonawczy dla budowy kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Nowej we wsi Cegielnia w gminie Radzymin wraz z odrzutami w 
pasie drogowym  

9 Załącznik nr 9 Pozwolenie na budowę 

10 Załącznik nr 10 Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych: ul. 
Nowej i Gen. W. Sikorskiego w Cegielni 

11 Załącznik nr 11 Załącznik mapowy 

 


