
Regulamin postępowania przetargowego dla przetargu na roboty budowlane dla zadania: 
„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 

na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” 
Część I – IDW 

  Strona 1 
 

               Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna” 

ul. Nowy Świat 2a tel.: 62 76 96 600 

62- 800 Kalisz fax: 62 76 96 602 
Adres do korespondencji:  

Kuchary 52, 63-322 Gołuchów 
e-mail: sekretariat@prosna.com.pl 

  

 

  
                                                                                                                                           28/06/2018. 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 
 
 
 
 

 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

dla zadania: 

 

„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 
  na Oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” 

 

 

przeprowadzanego zgodnie z Art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
 
(odwołanie do poszczególnych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień    
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zmianami) ma charakter pomocniczy) 

 

Regulamin niniejszy zawiera: 
 

l.p. Oznaczenie Nazwa Części 
 Części  

1. Część I Regulamin dla Wykonawców  

2. Część II Wzór Umowy. 

3. Część III Opis przedmiotu zamówienia: 

 – do wglądu III.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 u Zamawiającego III.2 Dokumentacja projektowa 

  III.2.1 Projekt budowlany 

  III.2.2 Projekty wykonawcze 

  III.2.3. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) 
   
 
Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) zawiera 24 strony. 
Część II Wzór Umowy zawiera 9 stron.  
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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
  
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, Adres do 
korespondencji: Kuchary 52, 63-322 Gołuchów, 

 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 
 

Przetarg przeprowadzany jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny. 
 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
 

Przedmiotem budowy wykonanie zadaszenia istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego. 

 

 

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszego 
Regulaminu, tj. w wymienionej poniżej dokumentacji opracowanej przez: BIURO PROJEKTÓW 
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Sp. z o.o.: 

  
3.1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
3.1.2. Dokumentacja projektowa: 

3.1.2.1. Projekt budowlany: Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu 
odwodnionego, opracowanie wielobranżowe, 2018r. 
3.1.2.2. Projekty wykonawcze: 
 

• konstrukcja budowlana:        

• instalacje sanitarne:        

• instalacje elektryczne:        
 
 
3.1.2.3.  Przedmiary robót 
3.1.2.4.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – Roboty Budowlane w zakresie zakładów 

oczyszczania ścieków – 45.25.21.00-9 
3.1.2.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jest częścią Projektu 

budowlanego 

 

4.   Zamówienia częściowe. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Zamówienia uzupełniające. 
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 



Regulamin postępowania przetargowego dla przetargu na roboty budowlane dla zadania: 
„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 

na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” 
Część I – IDW 

  Strona 3 
 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia. 
 

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. 
(w tym umożliwienie korzystania z placu od 05.listopada 2018r)  
Przekazanie Terenu Budowy nastąpi zgodnie z § 2 wzoru umowy. 
 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków oraz wykaz o świadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

8.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

 

 

8.1.1 Wiedza i doświadczenie 
 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane 
polegające na budowie co najmniej 2 obiektów budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu 
zamówienia tj. zadaszenia o konstrukcji żelbetowo-stalowych o powierzchni zadaszenia co najmniej 
2000m2. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez dwóch lub więcej 
Wykonawców - warunek dotyczy ich łącznie. 

 
8.1.2 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje: 
1) osobami mogącymi wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie w zakresie: 

a) kierowania budową – posiadającą doświadczenie na co najmniej 2 robotach 
budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie obiektów o podobnym 
charakterze, jak w pkt.8.1.1 

             2) średniorocznym zatrudnieniem w każdym z ostatnich 5 lat – 15 osób. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez dwóch lub więcej 
Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców łącznie. 
 
 

8.1.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: 

 
a) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie uzyskał średnie przychody nie mniejsze niż 1 000.000,00 zł rocznie oraz  
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej  

1.000 000,00 zł. 
 

  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez dwóch lub więcej 
Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie. 
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8.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu przetargowym: 

 

 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(Załącznik Nr 2), 

 
 
b) wykaz robót budowlanych (Załącznik Nr 3) w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

  

 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 
4), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie rozruchem obiektów wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

 
  
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik Nr 4), jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 
 

 
e) sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3-ch lat obrotowych, 
 

 

f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

 w których Wykonawca posiada   rachunek, potwierdzającą wysokość 
 posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

 wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 
 

 

g) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
. 

 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.3.000.000,00 zł Celem 
potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć opłaconą polisę 
a w przypadku jej braku inny dokument, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę wskazaną powyżej. 
 
 
h)  informację o średniorocznym zatrudnieniu – (załącznik Nr 8) 
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8.3. Wykluczenia z przetargu. 
 
 

 
1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z przyczyn jak wymienione jak w      

art. 24 ust.1 ustawy PZP, należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – (Załącznik Nr 2),  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 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 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym jak 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,  

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym jak 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
2. Z przetargu zostaną wykluczeni oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 
8.4 Forma składania dokumentów lub oświadczeń 

 
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, oraz w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF). 

 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

 
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum.  

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć ofertę wspólnie. 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.  

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, do oferty zobowiązani są dołączyć umowę 
Konsorcjum regulującą współpracę tych wykonawców zawierającą w swej treści następujące postanowienia: 
1) wskazanie lidera, 
2) oznaczenie czasu trwania umowy współpracy (z uwzględnieniem Okresu Gwarancji Jakości),  
3) podział zadań między uczestnikami konsorcjum,  
4) prawa, obowiązki i upoważnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, a także upoważnienie do wystawiania faktur, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę). 

 
 

 

  



Regulamin postępowania przetargowego dla przetargu na roboty budowlane dla zadania: 
„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 

na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” 
Część I – IDW 

  Strona 6 
 

 

10. Wadium 
 

10.1   Wysokość wadium. 
 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 
 

10.2 Forma wadium. 
 

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.  

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te powinny 
być sporządzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i winny zawierać następujące elementy:  

 
a) kwota gwarancji lub poręczenia i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami 

Regulaminu. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres 
związania ofertą określony w niniejszym Regulaminie, 

b) gwarancja lub poręczenie powinno być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub 
poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek: 
1. warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub  
2. wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej 

(poręczonej) kwoty.  
c) jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie 

Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu 
utraty wadium przez Wykonawcę,  

d) wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, 
będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres. 

e) gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego. 
 

 
10.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

98 1540 1173 2001 4000 1597 0001 
 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz z 
ofertą, ale jako oddzielny dokument, a kserokopię spiąć wraz z ofertą. 
 
 

 
10.4 Termin wniesienia wadium. 

 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

 
10.5 Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na warunkach określonych w Art.704,§2, Kodeksu Cywilnego. 

 
 
10.6 Utrata wadium. 

 
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.          

11.1 Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
 

11.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania 

przetargowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny netto podanej w ofercie.  
2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed wyznaczonym 

terminem podpisania Umowy.  
 

11.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach:  
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: 98 1540 1173 2001 4000 1597 0001.  

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

 
5) Dopuszcza się możliwość zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy na zasadach 

uzgodnionych przez strony.  
6) Gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinny być zgodne z wzorem gwarancji 

załączonym do Regulaminu – (Załącznik nr 6). 
 

11.4   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 
1)  Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany, co zostanie potwierdzone w protokóle odbioru 
końcowego robót.  

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi kwotę wynoszącą 30 % 
wysokości zabezpieczenia.  

3) Kwota, o której mowa w punkcie 2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi 
na przedmiot zamówienia, o ile nie będzie wykorzystana. 

 

12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.  

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejszy Regulamin dokonywane będą w 
złotych polskich. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

 
13.1   Wymagania podstawowe. 

 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmująca całość zadania.  
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Regulaminie postępowania 

przetargowego. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

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

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
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13.2 Forma oferty. 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.  
2) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
 

13.3 Zawartość oferty. 
 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeks Cywilny – (Załącznik Nr 1), 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik Nr 1), 
c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej Regulaminu. 

 
 
 

 

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści niniejszego Regulaminu postępowania przetargowego. 
 
 

1. Wyjaśnianie treści Regulaminu postępowania przetargowego. 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
ust. 1. 

3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Regulaminu postępowania przetargowego. Dokonaną zmianę Regulaminu, Zamawiający ogłosi 
na swojej stronie internetowej.  

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści regulaminu postępowania przetargowego będzie niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i poinformuje o 
tym fakcie na swojej stronie internetowej. 

 
15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Osobami występującymi po stronie Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktowania się z 
Wykonawcami i występowania w postępowaniu przetargowym w imieniu Zamawiającego są:  
 

Sławomir Berezowski tel. 572353820 email: sberezowski@prosna.com.pl 

Mirosław Tomczak       tel. 627696613 email: di@prosna.com.pl 

 
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 
1. Ofertę należy dostarczyć do: Kuchary 52, 63–322 Gołuchów (Sekretariat Spółki),do godziny 

10oo dnia   17.07.2018r  
Oferty, które zostaną złożone po tym terminie, zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę należy 
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia.  

2. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

 
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.  

 
2. Zmiana złożonej oferty.  

 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY”, należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr .....”. 



Regulamin postępowania przetargowego dla przetargu na roboty budowlane dla zadania: 
„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 

na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” 
Część I – IDW 

  Strona 9 
 

 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego powiadomienia, 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 
 
 
18. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach, Kuchary 52, 63–322 Gołuchów w 
dniu 17.07.2018 r godz.10.15. 
 

19. Tryb otwarcia ofert. 
 

 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu 
przetargu bez dokonania wyboru. 
 

 
20. Zwrot oferty bez otwierania. 
 

 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i dokonuje zwrotu oferty bez 
otwierania. 
 

 
21. Termin związania ofertą. 

 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, oznacza rezygnację z przetargu 
i nie powoduje utraty wadium. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

22. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena winna wynikać z wycenionego 
Przedmiaru Robót i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Regulaminu oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami oraz dokumentacją projektową, realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w ofercie (bez podatku VAT).  
3. Przedmiar Robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, stanowiącymi załączniki do 

Regulaminu postępowania przetargowego. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 
szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem jej wykonania. 
 Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z 
wymaganiami zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w 
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

 
4. W wycenionym Przedmiarze Robót, częściowe ceny, należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 
 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
niniejszego Regulaminu tj. wzorze umowy. 
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23. Kryteria oceny ofert 

23.1 Zasady ogólne 

 

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 z powodu braków formalnych. 
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

  Znaczenie Maksymalna ilość 
l.p. Kryterium procentowe punktów jakie może 

  kryterium otrzymać oferta 

   za dane kryterium 

1) Cena (C )     85% 85 punktów 

2) Okres gwarancji (G )        5% 5 punktów 

  3) Referencje       10%                  10 punktów 

 

23.2 Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilo ść punktów 

 
wynikającą z działania: 

 

 

Pi (C) = 

C min 

• 85% (C)  
Ci    

gdzie:    

  

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
  

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
   

Ci cena oferty "i";  
  

85 (C) maksymalna ilość punktów jakie mo że otrzymać oferta za kryterium "Cena". 
    

 
23.3. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (G ): 

 

• Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do Regulaminu). 

 
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 
1 rok=12 miesięcy, to: 
  
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i 
zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż 
wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z 
Regulaminem.  

 
• MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia uwzględniony 
do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do 
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oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, 
który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach 
kryterium gwarancja. 

 
(Go- G min) 

Gi = ------------------- x 5 % 1 % - 1 punkt 
(Gmax – Gmin) 

 
gdzie: 
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja 
G max – gwarancja maksymalna 
G min – gwarancja minimalna 
G o – gwarancja oferty ocenianej 

 
Obliczenia w powyższych kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu 
zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa 
niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 
niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
 

    23.4 Zasady oceny referencji 
          

Wykonawca przedstawi max 5 listów referencyjnych. Referencje zostaną ocenione w skali 0-10 pkt. przez 
członków Komisji Przetargowej. 

           
23.4 Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych 

wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem 
 

P = C + G + R  
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja 

        R – liczba punktów przyznana za referencje. 

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 
1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Powyższe wynika z konieczności 
ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

 
24. Oferta z rażąco niską ceną. 
 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Nie złożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.  
. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz oryginalność projektu Wykonawcy.   

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
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   25.Tryb oceny ofert. 
 

25.1   Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

25.2 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji, albo nie spełnia warunków Regulaminu, oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona. 

 

 

    26.Wybór oferty, zawiadomienie o wyniku postępowania i zawarcie Umowy na Roboty Budowlane. 
 

1.Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady 
i kryteria określone w niniejszym Regulaminie postępowania przetargowego.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  
3. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania Umowy na Roboty 
Budowlane.  
4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych przed 
wyznaczonym przez Zamawiającego dniem podpisania Umowy na Roboty Budowlane:  

1) umowy (porozumienia), o której mowa w punkcie 9, ust. 3., 
2) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej  
3.000.000,00 zł. 

 
 
  27.Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy na Roboty Budowlane dotyczące niniejszego  

zamówienia.   
1. Umowa na Roboty Budowlane w sprawie niniejszego zamówienia: 

a. zostanie zawarta w formie pisemnej. 
b. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. 
c. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy na Roboty Budowlane jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie.  
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy na Roboty Budowlane. 
3.Umowa na wykonanie robót budowlanych powinna być podpisana w terminie – do   27/07/2016. 

 
 
 
  28.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 
 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie.  
Zamawiający uznaje, że pismo wpłynęło w określonym terminie, jeżeli: 

1) zostało złożone osobiście w Sekretariacie Zamawiającego lub 
2) wpłynęło za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich do Sekretariatu Zamawiającego. 

 
29 . Podwykonawstwo. 

 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie 

powierzy Podwykonawcom. Wskazanie nastąpi w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu.  
2. Wartość robót zleconych Podwykonawcom nie może przekroczyć 50% wartości oferty cenowej.  
3. Niewskazanie w ofercie części zamówienia powierzonej Podwykonawcom oznacza, że Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia w całości siłami własnymi. 

 



Regulamin postępowania przetargowego dla przetargu na roboty budowlane dla zadania: 
„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 

na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” 
Część I – IDW 

  Strona 13 
 

  30.Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie. Informacje o formalnościach, jakie 
powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie. 
 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 

podpisania umowy.  
2. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu 

podpisania umowy: 
a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania 

w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis 
z rejestru, zaświadczenie),  

b) kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót wg. Pktu 8.1.2, 
c) zaświadczenie (z określonym w nim terminem ważności) wydane przez właściwą izbę samorządu 

zawodowego, potwierdzającego wpis kierowników na listę członków właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 
7 ustawy Prawo budowlane,  

d) oświadczenie kierownika budowy o przyjęcie obowiązku kierowania robotą budowlaną, 
e) oświadczenie kierownika budowy, zapewniające sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

4. Wykonawca sporządza ofertę na własny koszt i własnym staraniem. 
 
 
31. Wykaz załączników do niniejszego Regulaminu   
Załącznikami do niniejszego Regulaminu postępowania przetargowego są następujące wzory:  
 

L.p. 
Oznaczenie 

Nazwa Załącznika 
Załącznika   

 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 

 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

  udziału w postępowaniu. 

 Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych należycie Robót Budowlanych wraz 

  z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane 

  należycie. 

 Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 

  zamówienie. 

 Załącznik nr 5 Wzór przedmiaru robót. 

 Załącznik nr 6 Wzór gwarancji należytego wykonania Umowy na Roboty 

  Budowlane. 

 Załącznik nr 7 Wykaz prac, które Wykonawca zamierza zlecić 
  Podwykonawcom. 

 Załącznik nr 8 Średnioroczne zatrudnienie 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 –  Wzór Formularza Oferty 

 
 

 

FORMULARZ OFERTY 
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DLA PRZETARGU 

 

na zadanie: „Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 
  na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” 

 

  

 

ZAMAWIAJĄCY:  
Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 

 

WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
  Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  
Adres 
  
Nr telefonu 
  
Nr faksu 
  
Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  
1) zapoznałem się z treścią Regulaminu postępowania przetargowego dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Regulaminu, wyjaśnień do 

Regulaminu oraz jego modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi  

..............................................złotych netto (słownie: ........................................ złotych) + obowiązujący 

podatek VAT. 

 
4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia - ………………. r.,  

 
5) jestem związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert,  
6) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II Regulaminu postępowania 

przetargowego,  
7) udzielam gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres ….. miesięcy, licząc od 

daty odbioru końcowego,  
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią Regulaminu.  

9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy Robót Budowlanych 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] 2. 
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5. Podpis(y): 
  

l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby Podpis(y)   Pieczęć(cie) Miejscowość 
 Wykonawcy(ów) (osób) upoważnionej(ych) osoby(osób)  Wykonawcy(ów) i  data 
  do podpisania niniejszej upoważnionej(ych)    
  oferty w imieniu do podpisania  
  Wykonawcy(ów) niniejszej oferty w  
   imieniu     
   Wykonawcy(ów)    

1)        

        

2)        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.   
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Załącznik nr 2 – Wzór o świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
przetargowym. 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:  
Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 

 

WYKONAWCA:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:  
„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 
  na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza” , określone w odpowiednich postanowieniach 
Regulaminu postępowania przetargowego. 
Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  
Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oświadczamy o braku 
podstaw do wykluczenia. 

 
PODPIS(Y): 

 

l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) 
Podpis osoby (osób) 
upoważnionej (ych) Pieczęć(cie) Miejscowość 

 
Wykonawcy(ó
w) 

Upoważnionej (ych) do 
podpisania 

do   podpisania   niniejszej   
oferty   w Wykonawcy (ów) i data 

  niniejszej oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(ów)   
  Wykonawcy(ów)    
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Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych należycie Robót Budowlanych wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

 

Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 

 

WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y)  

Wykonawcy(ów)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

 

 

L.p. Rodzaj robót Wartość Data wykonania Miejsce 
 budowlanych robót    
      

   początek zakończenie  
   (data) (data) / trwa  
   dz/m-c/rok dz/m-c/rok  

1.      

2.      

3.      

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej Robót Budowlanych. (Referencje wystawione przez Zamawiających te 
Roboty) 

 
PODPIS(y) Zamawiających:   
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Załącznik nr 4 –  Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie . 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 
 
 
 

WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 
 
 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 

l.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych Kwalifikacje informacja o 

  czynności zawodowe, podstawie do 

   doświadczenie i dysponowania 

   wykształcenie tymi osobami 

1)     

2)     

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie 
kierowania budową i robotami budowlanymi, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do 
kierowania budową i robotami budowlanymi. 

 
PODPIS(Y): 
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Załącznik nr 5 –  Wzór przedmiaru Robót ( kosztorys ofertowy  wypełniony ) dla zadania: 

„Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 
na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza 

 

 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:  
Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 

 

WYKONAWCA:  
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y)  

Wykonawcy(ów)  
 
 

 

Wykonawca wypełni zamieszczony poniżej (lub jak oddzielny załącznik) przedmiar robót, stosując się do 
następujących wskazówek (użyte wrażenie „inspektor nadzoru” oznacza też” Inżynier”):  
1.  Zakres pozycji  
Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców, Warunkami Kontraktowymi 
Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacja mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją 
Projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i 
sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem, ku pełnej satysfakcji 
Zamawiającego. 
 
Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru Robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.  
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden 
sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Umowy, Specyfikacji 
Technicznych oraz odpowiednich części Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, 
instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według 
zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inspektorów nadzoru ku jego pełnemu zadowoleniu. 
 
2.  Pomiary ilości  
Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robót są podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).  
Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich 
transportu, składowania i zagęszczania.  
Każda pozycja Przedmiaru Robót, za którą przewiduje się stawkę ryczałtową będzie płacona po tym, jak prace objęte 
ryczałtem zostaną wykonane, ku pełnej satysfakcji Zamawiającego.  
Kwoty ryczałtowe obejmują wszelkie niezbędne prace, sprzęt, opracowania, wymagane uzgodnienia i pozwolenia. 
 
3.  Wycenianie  
Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o ceny jednostkowe 
i stawki podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Ceny jednostkowe i stawki wstawiane do Przedmiaru Robót powinny być wartościami w pełni obejmującymi wszystkie 

czynności i nakłady dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 

opisanych Robót, razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz 

zawierać wszelkie ogólne ryzyka, obciążenia i obowiązki wymienione w Zadaniu lub z niego wynikające. Zakłada się, że 

koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny 

jednostkowe i stawki. 
 
Ceny jednostkowe i stawki powinny być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w 
Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny jednostkowej, nie będą zapłacone przez 
Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez ceny jednostkowe i stawki innych pozycji 
Przedmiaru Robót.  
Ceny jednostkowe i stawki powinny zawierać wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone 
osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie.  
Ceny jednostkowe i stawki należy podawać bez VAT. 
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Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny 
jednostkowe i stawki wstawione dla innych elementów robót.  
Ceny jednostkowe i stawki powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać):  
a) koszty bezpośrednie, w tym w szczególności:  
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
płac,  

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami 
towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące równie ż koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich 
zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,  

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót 
wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące równie ż koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,  

b) koszty ogólne budowy, w tym w szczególności:  
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,  

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki 

nietrwałe,  
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, 
koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,  

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym także koszty 

eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego,  
- koszty podróży służbowych personelu budowy,  
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru,  
- koszty badań archeologicznych, 
- koszty obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzonych robót, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
- opłaty za zajęcie terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Umowie 

oraz wynikające z Prawa, 
- koszty uporządkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robót i przekazania go użytkownikom,  
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały, wyroby budowlane i sprzęt,  
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,  
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę: - ryzyko 

obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk, 

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i 
zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych.  

Ceny jednostkowe i stawki powinny być stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom w czasie realizacji Umowy.  
Ceny pozycji w każdej Tabeli Przedmiaru Robót powinny by ć podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w 
formularzu Tabeli, a ich łączna wartość winna być podana w Formularzu Oferty Przetargowej. 
 
Wszystkie ceny i wartości w kosztorysie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Przedmiar robót (kosztorys ofertowy wypełniony) składający się z przedmiarów wszystkich wymaganych branż, 
które należy uwzględnić przy wycenie, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, cz. III 2.3 
 
Po wypełnieniu przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy wypełnić poniższe zestawienie. 
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
 

(wg obiektów w Pkt. 3 niniejszego Regulaminu)  
 

Nazwa elementu  Wartość PLN 
   

 
……………. 

 
………….. 

 
………….. 

 
………….. 

 
………….. 

 
Razem cena ofertowa (bez VAT) 

 

VAT 
 

 
 
Cena ofertowa z VAT  

 

 
 
 
PODPIS(y):  

l.p. Nazwa(y) 
Nazwisko i imię osoby 
(osób) Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Miejscowość 

 Wykonawcy(ów) upoważnionej(ych) do 
Upoważnionej (ych) do 
podpisania 

Wykonawcy(ó
w) i data 

 
Robót 

Budowlanych 
podpisania niniejszej 
oferty w niniejszej oferty w imieniu   

  
imieniu 
Wykonawcy(ów) Wykonawcy(ów)   
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Załącznik nr 6–  Wzór gwarancji należytego wykonania Umowy na Roboty Budowlane –  
Zadaszenie istniejącego placu magazynowego osadu odwodnionego 

na oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza 
 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:  

Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 
 

WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y)  

Wykonawcy(ów)  
 
 
 
 
 
 
 

 

Umowa na Roboty Budowlane nr: ................. 
 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako gwarant gwarancji w imieniu [nazwa i adres 
Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty 
Budowlane], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w § 15 Umowy na Roboty 
Budowlane, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 
Umowy na Roboty Budowlane, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową 
na Roboty Budowlane, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt na Roboty 
Budowlane, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w 
żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z 
konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  
Gwarancja należytego wykonania Umowy na Roboty Budowlane wchodzi w życie i uzyskuje moc 
obowiązującą od podpisania Umowy na Roboty Budowlane przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 
Zamawiającego, w wysokości 5% ceny netto i obowiązuje na zasadach określonych w Pkt. 11.2,11.3, 
11.4 Regulaminu.  
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
Sporządzono w: _________________, dnia ___________. 

 
Nazwisko i imię: __________ 

 
W imieniu _____________ 

 
Podpis: ______________ 
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Załącznik nr 7 –  Wskazanie robót, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 
 
 
 

WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) i Podwykonawców Adres(y  ) 

   

   
 
 
 
 

Wykaz robót, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom: 

l.p. Opis robót 

  

  
 
 
 
 

PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby Podpis(y) Pieczęć(cie) Miejscowość 
 Wykonawcy(ów) (osób) osoby(osób) Wykonawcy(ów) I data 
 i upoważnionej(ych) do upoważnionej(ych) do i  
 Podwykonawców podpisania niniejszej podpisania niniejszej Podwykonawców  

  oferty oferty   
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Załącznik nr 8 – Średnioroczne zatrudnienie  

  

ZAMAWIAJĄCY:   

Spółka Wodno- Ściekowa „Prosna”, 62- 800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 

WYKONAWCA:   

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    
 
 
 
Średnioroczne zatrudnienie: 

 

l.p. Rok Średnioroczne zatrudnienie 

   

   

   

   
 
 
 

 

PODPIS(Y):  
 
 
 

 


