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Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZGK/DKŚ/PN-09/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetłaczającą
ścieki z miejscowości Smolec ul. Kościelna do oczyszczalni ścieków w
Jurczycach Etap I - budowa przepompowni ścieków.”

CPV: 45000000 – 7 - Roboty budowlane;
CPV: 45232421 - 9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
CPV: 45252100 - 9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

ZMIANA NR 2
Specyfikacja niniejsza zawiera:
l.p.

Oznaczenie Części

Nazwa Części

1.

Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

2.

Część II

Wzór umowy

3

Część III

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZGK/DKŚ/PN-09/2018

CZEŚĆ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
(IDW)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1.

Jeżeli

zamawiający

informacje

za

lub

wykonawca

pośrednictwem

faksu

przekazują
lub

przy

oświadczenia,
użyciu

wnioski,

środków

zawiadomienia

komunikacji

oraz

elektronicznej

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1)

Marek Buczak e-mail: m.buczak@zgk-katy.pl

2)

Marcin Trzebski e-mail: m.trzebski@zgk-katy.pl

I. Termin związania ofertą.
1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

II. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.

Wymagania podstawowe.
1)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez
Wykonawcę.

3)

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby oraz numer NIP.

4)

Wykonawca

ponosi

wszelkie

koszty

związane

z

przygotowaniem

i

złożeniem

oferty

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2.

Forma oferty.
1)

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

2)

Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

3)
3.

Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zawartość oferty.
1)

Treść Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające w swojej
treści sposób realizacji zamówienia jak też zakres zobowiązania wykonawcy.

2)

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

3)

Wraz z ofertą wykonawca składa:


Wypełnione i podpisane oświadczenie. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie
składa każdy podmiot składający ofertę.



Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z KRS.



Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów do dyspozycji Wykonawcy.



Tabela ceny.



Wykaz oferowanych urządzeń (wzór stanowi załącznik nr 6 do IDW) wraz z
kartami katalogowymi oferowanych urządzeń.

