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GMINA LEONCIN 
UL. PARTYZANTÓW 3
05-155 Leoncin
Woj. mazowieckie 
tel. (22) 7856600 fax. (22) 7856582; 
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl www.leoncin.pl  ,      www.leoncin.nbip.pl/      

(Zamawiający)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Wików Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin "
Lokalizacja: m. Wików Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin, pow. Nowodworski, woj. mazowieckie.

o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa 
zamówień publicznych

(postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (DzU z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

Zatwierdzam

Wójt Gminy
/-/ Józef Mossakowski

               Leoncin 2010-07-28

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin, 
tel. (0-22)7856600, 
fax. (0-22)7856582 
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl, 
strona: www.leoncin.nbip.pl/,        www.leoncin.pl, 
NIP 531-16-66-399, 
REGON 013270471 
Konto do wpłacania wadium: BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI O/LEONCIN nr  47 8011 0008 0040 0400 0273 
0004130

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.  
zm.).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 
1817).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w  
stosunku do euro (€), stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 224, poz. 
1796).
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają  
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. W sprawach nieopisanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie zapisy ustawy i rozporządzeń 
wydanych na podstawie ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Kod według słownika CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45500000-2  Wynajem  maszyn  i  urządzeń  wraz  z  obsługą  operatorską  do  prowadzenia  robót  z  zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach 

Wików Nowy-Polesie Nowe - gmina Leoncin"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-przepompowni-sciekow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-kanalizacji-sciekowej
http://www.leoncin.pl/
mailto:ug.leoncin@tlen.pl


Zamówienie nr GK341/PN/05/2010   S t r o n a  | 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej Wików Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, oś 3: „Jakość życia  
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" - działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i  
ludności wiejskiej" oraz budżetu Gminy Leoncin.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, na którą składają się:
- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przewodami tłocznymi i pompowniami w miejscowości Nowy Wilków i Nowe  
Polesie gm. Leoncin
- budowa przyłączy z przewodami tłocznymi i pompowniami
Przedmiotem inwestycji  jest  budowa sieci  kanalizacyjnej  wraz z  przewodami  tłocznymi  i  pompowniami  w miejscowości 
Nowy Wilków i Nowe Polesie.
Zakres robót obejmuje ułożenie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami  w pasie drogi powiatowej 
(asfaltowej) oraz częściowo w drogach gminnych i po gruntach prywatnych. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z  
rur PVC klasy S (SDR34) o grubości ścianki 5,9mm i długości 2928,0mb (w pasie drogi powiatowe) oraz 2231mb  
(w drogach gminnych i  terenach prywatnych).  Razem 5059,0mb.  Na trasie  kanalizacji  projektuje  się  studnie  
kanalizacyjne PVC 425 z włazami typu przejazdowego D400.
Ścieki z odcinków grawitacyjnych pompowane będą poprzez system przewodów tłocznych z rur PE100 (PN10) o  
łącznej długości 1552,0mb, na który to odcinek składają się średnice:
  90x4,4 = 519,20mb
110x6,6 = 566,90mb
125x7.7 = 466,8mb
  63x3,8 = 138,5mb
Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 7 pompowni ścieków. Studnie z polimerobetonu o głębokościach i  
średnicach podanych w zestawieniu materiałów.
Dodatkowo poza pasem drogi powiatowej na gruntach prywatnych zaprojektowano 7 lokalnych przepompowni  
ścieków. Studnie wykonane z PEHD średnicy 800mm.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do  
SIWZ.
UWAGA.
1. W wycenie (ofercie) należy uwzględnić:
- odtworzenie rozebranych na czas budowy lub uszkodzonych w trakcie robót:  jezdni  asfaltowych, poboczy 
drogowych,  rowów  przydrożnych  odwadniających  drogi,  nawierzchni  betonowych  (kostka  polbruk  i  beton 
wylewany) i tłuczniowych na wjazdach do posesji oraz w podwórzach posesji
- na  terenie  użytków  rolnych  oraz  w  ogrodach  przydomowych  -  na  szerokości  pasa  robót  -  rekultywacja  
powierzchni gruntu w strefie glebowej obejmująca, co najmniej rozścielenie uprzednio zdjętego humusu.
- Koszty zakupu, dostawy z rozładunkiem i montażu wyposażenia, maszyn i  urządzeń należy uwzględnić w  
ofercie przetargowej.
2. Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót do wykonania określają:
- projekt budowlany / wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje  
także: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie  
placu  budowy  do  należytego  porządku,  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych  badań,  demontaż  
obiektów tymczasowych,  wywóz ziemi,  gruzu i  materiałów z rozbiórek /  demontaży na składowisko odpadów  
stałych z uwzględnieniem kosztów ich utylizacji.
4.  Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza socjalno-sanitarnego na okres realizacji inwestycji.
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  będące  przedmiotem zamówienia  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  obowiązującymi  
przepisami.
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6. Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy: urządzenia, armatura i materiały należy rozumieć,  
jako  określenie  wymaganych  parametrów  technicznych  lub  standardów  jakościowych.  Jeżeli  Wykonawca 
składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu)  
wykazania  równoważności  poprzez  złożenie  w  ofercie  odpowiednich  dokumentów  potwierdzających  
równoważność.
7. W zakres kwoty wchodzą również: 
• całkowita obsługa geodezyjna, 
• zajęcie gruntów i dróg 
• wykonanie projektu oznakowania i organizacji ruchu zajmowanych odcinków, 
• ustalenie i wyznaczenie kolizyjnych urządzeń podziemnych wraz z ich ewentualną naprawą 
• rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 
• przywrócenie stanu pierwotnego terenu w obrębie inwestycji.
• prowadzenie dziennika budowy
•  opracowanie szkicu powykonawczego wybudowanej sieci (4 egz. + 4 wersja elektroniczna w formacie PDF),
• zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowanym urządzeniem sieci  
kanalizacyjnej  oraz  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  istniejących  nawierzchni  dojść,  dróg  przed 
uszkodzeniami,
• zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na  
wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami a w szczególności  
zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia oraz  
zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
• zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  prowadzonych  robót  z  zachowaniem  najwyższej  staranności,  z  
zachowaniem  wymogów  określonych  w  przepisach  prawa  budowlanego,  przepisach  BHP  i  zgodnie  z 
zatwierdzonym  projektem  organizacji  placu  budowy,  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  oraz  późniejsza  
likwidacja,
• użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich  
jakości zgodnie z wymogami projektu i zamawiającego, dopuszczone do stosowania (wg wymogów prawa) oraz  
które uzyskały potwierdzenie przez nadzór inwestorski na jego wbudowanie,
• wykonywanie  robót  w  należytym  porządku,  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  i  w  stanie 
zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez zamawiającego,
• natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek,
• uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych 
i innych,
• obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas realizacji robót o ile będzie to konieczne,
• wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych materiałów w 
celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i Polskich Normach, wszelkie 
badania i pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp.,
• protokolarne przekazanie terenu,
• wynagrodzenie za nadzór inwestorski niniejszego przedsięwzięcia w wysokości 1% oferowanej kwoty brutto.  
Wyłonienie inspektora nadzoru i zawarcie z nim stosownej umowy należy do Zamawiającego.
• Ustawienie  tablicy  reklamowej  o  treści:  tablicy  reklamowej,  o  finansowaniu  operacji  ze  środków  Unii 
Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia  
2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)  nr 1698/2005 w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
(EFRROW)  (Dz.  Urz.  L  368  z  23.12.2006  str.  15  z  późn.  zm.)  oraz  z  warunkami  określonymi  w  Księdze  
wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013.
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• inne czynności towarzyszące niewymienione w przedmiarze, niezbędne do zakończenia, uruchomienia oraz 
przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
8. Zaleca się,  aby  Wykonawca dokonał  wizji  lokalnej  w  terenie  realizacji  projektu,  w celu  dokonania  oceny  
dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
12.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 7.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach:
- w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia  
niezbędnych  do  jego  prawidłowego  wykonani,  których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek  sytuacji  
niemożliwej  wcześniej  do  przewidzenia  jeżeli:  wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest  uzależnione  od  
zamówienia dodatkowego.
- w  przypadku  udzielania,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego,  dotychczasowemu  
wykonawcy  dostaw,  zamówień  uzupełniających,  stanowiących  nie  więcej  niż  20%  wartości  zamówienia  
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność  
nabywania  rzeczy  o  innych  parametrach  technicznych,  co  powodowałoby  niekompatybilność  techniczną  lub  
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 
udzielone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  lub  ograniczonego,  a  zamówienie  uzupełniające  było  
przewidziane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  dla  zamówienia  podstawowego  i  jest  zgodne  z  przedmiotem 
zamówienia podstawowego.
13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14.Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.Informacja  na  temat  możliwości  powierzenia  przez  Wykonawcę  wykonania  części  zamówienia 
podwykonawcom: 
- zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 
ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Wymagane terminy wykonania zamówienia:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wików Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin" do dnia: 20 grudnia 2010r.
2. Wykonawca,  wyłoniony  w  niniejszym postępowaniu  przed  podpisaniem umowy  zobowiązany  będzie  do 
opracowania  i  przedłożenia  do  akceptacji  Zamawiającemu  harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania  
robót stanowiącego przedmiot zamówienia.
3. W harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robót należy wykazać także zakres wykonanych robót  
zgodnie z kolejnością i technologią robót określoną w dokumentacji projektowej wraz z ich wartością i podziałem 
na elementy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wyszczególnione poniżej warunki, o  
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest  
krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych, polegających na budowie grawitacyjnej sieci i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej / deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz z pompowniami i przyłączami elektroenergetycznymi  
a także odtworzeniami drenaży uszkodzonych podczas prowadzenia robót ziemnych, z załączeniem dokumentów  
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potwierdzających, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem i decyzją pozwolenia 
na budowę, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone o wartości min. 2 000 000,00zł. brutto każda.
1.2. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia  -  Wykonawca  winien  dysponować  n/w  osobami,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  
zamówienia:
a) kierownikiem budowy  , który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z 
przedmiotem zamówienia w specjalności sanitarnej, będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
b) kierownikiem robót  , posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamówienia w specjalności elektrycznej, będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
c) kierownikiem robót  , posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamówienia w specjalności drogowej, będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
d) kierownikiem   robót  , posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamówienia w specjalności melioracyjnej, będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
1.3. sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  -  posiadania  opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  innego 
dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 1.000.000L00 PLN. (słownie: jeden  
milion 00/100 PLN).
2. Zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  
doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca  
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  pisemne  zobowiązanie tych  podmiotów  do  oddania 
Wykonawcy tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  będzie  w  oparciu  o  dokumenty  i  
oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu formułą spełnia / nie spełnia.

VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie okoliczności art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie ze wzorem,  
stanowiącym załącznik Nr 3
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania  
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione 
nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  w  przypadku  osób  fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 
1.3. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. 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, lub potwierdzenia, 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.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych i  których opis sposobu oceny spełniania dokonany został  w rozdziale V ust.  1  
niniejszej SIWZ Wykonawcy powinni przedłożyć:
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2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2.
2.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a  
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 6. 
Do  wykazu  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające,  że  roboty  zostały  wykonane  należycie  zgodnie  z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienionych w rozdziale V ust. 2 pkt. 3,  
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia,  a  także  zakresu  
wykonywanych  przez  nich  czynności,  sporządzony  zgodnie  ze  wzorem,  stanowiącym  załącznik Nr  5  oraz 
oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
2.4. Wykaz  firm,  które  będą  uczestniczyć  w  przedsięwzięciu  jako  podwykonawcy,  załącznik  nr  13  –  (jeżeli  
dotyczy)
2.5. Opłaconą  polisę,  a  w  przydatku  jej  braku  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  
zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN).
3. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.1. Wypełniony formularz ofertowy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
3.2. Dowód wniesienia wadium.
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
4.1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których  
mowa w art.  24 ust.  1 pkt.  5-5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej,  wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.  
1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w  
przypadku,  gdy  w  miejscu  zamieszkania  tych  osób  nie  wydaje  się  takich  zaświadczeń  -  zastępuje  się  je  
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób  
(Rozporządzenie PRM w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz  
form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (DzU nr 226, poz. 1817)).
4.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4 - 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4.3. Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  za-
mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym  
oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem 
samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis § 4 ust. 2 Rozporządzenia PRM w sprawie rodzaju 
dokumentów,  jakich  może żądać zamawiający  od wykonawcy,  oraz  form,  w jakich  te  dokumenty  mogą być  
składane z dnia 30 grudnia 2009r. (DzU nr 226, poz. 1817) - stosuje się odpowiednio. 
4.4. W przypadku wątpliwości,  co  do treści  dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub  
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach 

Wików Nowy-Polesie Nowe - gmina Leoncin"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013



Zamówienie nr GK341/PN/05/2010   S t r o n a  | 8

5.1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego,  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia  publicznego,  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  udzielenia  
zamówienia publicznego.  Pełnomocnictwo powinno być jednoznaczne określać postępowania, do którego się  
odnosi,  precyzować  zakres  umocowania,  wskazywać  pełnomocnika,  oraz  wyliczać  wszystkich  Wykonawców 
ubiegających  wspólnie  o  zamówienie.  Pełnomocnictwo  musi  być  podpisane  przez  Wszystkich  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
5.2. Oferta winna zawierać obligatoryjnie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1-4 dla  
każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie.
5.3. Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  
wykonanie zamówienia.
5.4. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  
zamówienia,  najpóźniej  przed  przystąpieniem  do  zawarcia  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  
Zamawiający  żąda  przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  tych  Wykonawców.  Termin,  na  jaki  została  
zawarta umowa regulująca współpracę nie może być krótszy niż termin wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  
doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca  
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania 
Wykonawcy tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 pkt. 1, 3 4 w ust. 2 pkt. 1, 3, oraz w ust. 3 pkt. 1 powinny zostać  
złożone w formie oryginału.
8.  Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 2 (dokumenty potwierdzające, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) powinny zostać złożone w  
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń i  /  lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych ze strony zamawiającego do 
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  
pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  za  pomocą  faksu.  W  przypadku 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, zgodnie z art. 27 ust. 2  
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  
otrzymania. Korespondencję uważa się za złożoną z terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o potwierdzanie odbioru pism (tą samą formą, którą pismo  
wpłynęło  do wykonawcy).  W przypadku braku potwierdzenia  za datę  odbioru  pisma zamawiający  uzna datę  
nadania go faksem.
4. Wykonawcy  we  wszystkich  kontaktach  z  Zamawiającym  powinni  powoływać  się  na  numer  zamówienia  
publicznego: GK341/PN/05/2010.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
5. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
5.1. na  6  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert  -  jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  
określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  pod 
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warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu  
składania wniosku, o którym mowa w ust.  5,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić  
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację  
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli  specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
9. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości  dotyczących  
treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie  
internetowej,  informację  o  terminie  zebrania  zamieszcza  także  na  tej  stronie;  w  takim przypadku  sporządza 
informację  zawierającą  zgłoszone  na  zebraniu  pytania  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  oraz  odpowiedzi  na  nie,  bez  wskazywania  źródeł  zapytań.  Informację  z  zebrania  doręcza  się  
niezwłocznie  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej  
stronie.
10.W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może przed  upływem terminu  składania  ofert  zmienić  treść  
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  zamawiający  przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli  
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
11.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający:
11.1. zamieszcza  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  -  jeżeli  wartość  
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
11.2. przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji,  
informacji  o niekompletnej  procedurze lub sprostowania,  drogą elektroniczną, zgodnie z formą i  procedurami 
wskazanymi  na  stronie  internetowej  określonej  w  dyrektywie  -  jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
12.Z  zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  w  ustawie,  jest  niedopuszczalne  dokonywanie  zmian  w  treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w  przetargu  ograniczonym  i  negocjacjach  z  ogłoszeniem,  które  prowadzą  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  
zamówieniu.
13.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści  
ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy czas  na  wprowadzenie  zmian  w ofertach,  zamawiający 
przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym  wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  
warunków  zamówienia,  oraz  zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej,  jeżeli  specyfikacja  istotnych  
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
14.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
14.1. w  sprawach  przedmiotu  zamówienia:  pani  Barbara  Kicińska,  tel.:  (0-22)7856600,  w  18  -  od 
poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300.
14.2. w sprawach procedury przetargowej: pan Marek Miesiąc, tel.: 504151307, - od poniedziałku do  
piątku w godz. od 800 do 1300.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Oferent  przystępując  do  przetargu  jest  zobowiązany  wnieść  wadium w  wysokości:  60,000,00zł  (słownie:  
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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3.1. pieniądzu - przelewem, na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Oddział 
w  Leoncinie,  konto  nr:  47  8011  0008  0040  0400  0273  0004  z  dopiskiem  Wadium  przetargowe  „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wików Nowy-Polesie Nowe - gmina Leoncin".
3.2. poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym,  że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007r. Nr 42, poz. 275).
4. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  lub  poręczeń,  oryginał  należy  złożyć  w  siedzibie  
zamawiającego  -  w  kasie  Urzędu  Gminy  w  Leoncinie,  przed  terminem  składania  ofert,  natomiast  kopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego, wadium 
musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu 
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię  
polecenia przelewu.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub  
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z  
zastrzeżeniem ust. 12.
7. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana,  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający  zwraca  wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego  
wykonania umowy.
8. Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium  na  wniosek  wykonawcy,  który  wycofał  ofertę  przed  upływem 
terminu składania ofert.
9. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  któremu  zwrócono  wadium  na  
podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.  
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.Jeżeli  wadium wniesiono  w pieniądzu,  zamawiający  zwraca  je  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy 
rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika  
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą (art. 85 Ustawy PZP).
1. Termin związania  ofertą  złożoną w przedmiotowym postępowaniu  wynosi  30 dni.  Bieg terminu związania  
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że  
Zamawiający może tylko raz,  co najmniej  na 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić  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 ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania  
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ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została  
wybrana, jako najkorzystniejsza.
X. Sposób przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz powinna 
zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem odręcznym i być sporządzona  
w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy PZP).
4. Oferta  wraz  z  wymaganymi  oświadczeniami,  dokumentami,  musi  być  podpisana  przez  upoważnionych  
przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby posiadające 
pisemne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  musi  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  
notarialnie.
5. Dokumenty  i  oświadczenia  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez  
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości de-kompletacji  
zawartości oferty. Zaleca się by wszystkie strony oferty były ponumerowane.
7. Poprawki lub korekty błędów w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób 
podpisującej ofertę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia  wymagane niniejszym postępowaniem Wykonawca składa w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa,  
które musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
12.Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Na nieprzejrzystej  
kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
a\ „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wików Nowy-Polesie Nowe - gmina Leoncin".
b\ nazwa i adres Wykonawcy 
c\ pieczęć Wykonawcy.
d\ dopisek: NIE OTWIERAĆ PRZED: 02-09-2010 r. godz. 10:00
Wewnątrz tej koperty powinna znajdować się kompletna oferta.
13.Oznaczenie opakowania w inny sposób może skutkować otwarciem go, co spowoduje odrzucenie oferty (treść  
oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy)
14.W przypadku składania przez kilka podmiotów oferty wspólnej, powinna być ona podpisana przez każdego  
partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
15.Wykonawca  może  zmienić  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę,  pod  warunkiem,  że  pisemne  
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
16.Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje zasady jak przy składaniu ofert z  
uwzględnieniem dodatkowych oznaczeń „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".
17.Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.
18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Leoncin (sekretariat - pokój nr 8), 05-155 
LEONCIN, UL. PARTYZANTÓW 3, do dnia: 02 września 2010r. do godz. 1000.
2. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy  Leoncin,  05-155  LEONCIN UL. 
PARTYZANTÓW 3 w pokoju nr 11 w dniu: 02 września 2010r. o godz. 1030.
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3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  
zamówienia.
4. Podczas  otwarcia  ofert  zostaną  podane  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje  
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.
5. Informacje, o których mowa w ust.  3 i  4,  zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli  
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać, jako cenę netto i cenę brutto z uwzględnieniem podatku VAT.  Cena winna być 
wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca wyliczy cenę oferty na podstawie przedmiarów robót (załączniki nr 8, 9, 10 do SIWZ) oraz na  
podstawie kosztów czynności towarzyszących, określając łączną cenę oferty w formularzu ofertowym (załącznik  
nr 1 do SIWZ).
3. Cena podana w ofercie  powinna być ceną kompletną,  jednoznaczną i  ostateczną oraz powinna stanowić 
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana cena w 
ofercie  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  oraz  
obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca, musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w  
wynagrodzeniu  ryczałtowym,  Wykonawcy  nie  przysługują  względem  Zamawiającego  żadne  roszczenia  z 
powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o wynagrodzenie dodatkowe.
6. Wynagrodzenie obowiązujące strony w niniejszym postępowaniu, to forma wynagrodzenia polegająca na tym, 
że  Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  
specyfikacjami technicznymi i odbioru oraz innymi wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz w projekcie  
umowy. Wynagrodzenie polega na jednoznacznym ustaleniu z góry ostatecznej - niezmiennej kwoty za całość 
prac będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet,  
jeśli  w  momencie  zawarcia  umowy  nie  można  było  przewidzieć  rozmiarów  lub  kosztów  prac  objętych 
zamówieniem.
6. Zamawiający  nie  dopuszcza  przedstawienia  ceny  w  kilku  wariantach,  w  zależności  od  zastosowanych  
rozwiązań.
7. Zastosowanie  prawidłowej  stawki  podatku  VAT,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  leży  po  stronie  
Wykonawcy.
8. Kosztorys  ofertowy  sporządzony  metodą  szczegółową należy  dołączyć  do  oferty.  Kosztorys  ofertowy  nie  
będzie traktowany, jako część oferty i nie będzie podlegał badaniu w niniejszym postępowaniu pod względem 
zgodności z postanowieniami niniejszej specyfikacji.
9. W trakcie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  będzie  brana  pod  uwagę  cena  ofertowa  brutto  za  wykonanie 
przedmiotu zamówienia w całości, przedstawiona w formularzu ofertowym.
10.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XIII.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO: 65%
TERMIN WYKONANIA: 35%
2. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria.
Ocenie, w oparciu o w/w kryteria oceny ofert, poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone  
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu ustawowemu. 
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Każde  z  kryterium oceniane  będzie  w skali  punktowej  od  0  do  100.  Ilość  otrzymanych  punktów  jest  sumą  
iloczynów punktów otrzymanych za każde kryterium i jego wagi procentowej.
a\ CENA        - max 65 pkt.
zgodnie ze wzorem;
cena najniższa /zł/
---------------------------- x 65 x 100% = ilość uzyskanych punktów
cena badana /zł/
b\ TERMIN WYKONANIA - max 35 pkt.

zgodnie ze wzorem;
najkrótszy okres wykonania /dni kalendarzowe/ 
-------------------------------------------------------------------- x 35 x 100% = ilość uzyskanych punktów
proponowany okres wykonania /dni kalendarzowe/

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli  złożono  ofertę,  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.
4. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia  wykonawców,  
którzy złożyli oferty, o:
4.1. wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę)  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce  
zamieszkania i  adres Wykonawcy,  którego ofertę  wybrano,  uzasadnienie jej  wyboru oraz nazwy (firmy) albo 
imiona  i  nazwiska,  siedziby albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
4.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  
faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez  
ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 
ust. 4 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem  postanowień  
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający  podpisze  umowę z  Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę  z  punktu  widzenia  
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca wpłaci  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy na  

konto wskazane na piśmie przez Zamawiającego
5. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu:

5.1. kopi  aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2. kopi  aktualnych  uprawnień  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  w  specjalności  
instalacyjnej  w  zakresie  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  kanalizacyjnych  odpowiadające  
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wymaganiom art.  12 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) osoby/osób  
pełniącej funkcję kierownika budowy - uczestniczącej w wykonywaniu przedmiotu zamówienia;
5.3. kopi  zaświadczenia  o  wpisie  do  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  (dokument  stwierdzający 
przynależność  do izby i  ubezpieczenie)  osoby/osób pełniącej  funkcję  kierownika budowy -  uczestniczącej  w  
wykonywaniu przedmiotu zamówienia;
5.4. oryginału  lub  kopi  dokumentu  upoważniającego  osoby  do  podpisywania  umowy,  jeśli  umowę  nie  będą  
podpisywały osoby wskazane w dokumentach wymienionych pkt. 1.
5.5. wykazu  podwykonawców  (nazwa  i  dokładny  adres)  wraz  z  zakresem  prac,  jakie  wybrany  wykonawca 
powierzy poszczególnym podwykonawcom - zakres zgodny z oświadczeniem z oferty. Niniejszy wykaz stanowić  
będzie załącznik 2 do umowy;
5.6. wstępnej  kolejności  budowy  poszczególnych  odcinków  kanalizacji  z  datami  przejęcia  kolejnych  placów 
budowy,  (zmiany  kolejności  i  wskazanych  terminów  mogą  następować  za  uprzednią  pisemną  zgodą 
Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu). Będzie ona stanowiła załącznik nr 1 do umowy.

6. Zamawiający  może  zażądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii  dokumentów 
wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4.

7. Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty wymienione w ust. 2.
8. Przed  podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest  dokonać wizji  lokalnej  terenu  budowy.  

Zamawiający może zażądać od wybranego wykonawcy, przed podpisaniem umowy, złożenia oświadczenia o  
dokonaniu  wizji  lokalnej  terenu  budowy.  Wykonawca może zaznaczyć  w formularzu  oferty,  że  dokonał  wizji  
lokalnej przed złożeniem oferty.

9.  W przypadku: 
- niewpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo/i
- niezłożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 albo/i
- niedokonania wizji lokalnej, o której mowa w ust. 5 albo/i
- niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Zamawiający zażąda jego złożenia
- w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyniku, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania  
umowy i wybierze kolejnego wykonawcę (art. 94 ust. 3 ustawy).

10. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego  
zgodnie z art. 94 ustawy.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji (SIWZ).  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach, określonych we wzorze umowy. 
Zmiany w umowy mogą dotyczyć: 
1. zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót  
budowlanych, 
2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
3. zmiany producenta urządzeń i wyposażenia, 
4.  zmiany, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
6. zmiany ilości robót budowlanych ze względu na wady dokumentacji projektowej, 
7. zmiany inspektorów nadzoru oraz  kluczowych osób i  podmiotów uczestniczących  w realizacji  przedmiotu  
umowy, 
8. zmiany formy zabezpieczenia umowy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
9. dłuższego okresu gwarancji, 
10.zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
11. innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, które nie  
będą  ingerować  w przedmiot  zamówienia,  a  ich  wprowadzenie  będzie  niezbędne do  należytego  wykonania  
zamówienia.  
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Jeżeli zmiana, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian  
wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki.  
Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  
Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji  
zmiany wraz z uzasadnieniem, obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 
Wykonawcy oraz opis zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 
Zmiany, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1. obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) projektu,
2. poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
3. zmiany obowiązujących przepisów,
4. podniesienie wydajności urządzeń,
5. podniesienie bezpieczeństwa robót,
6. śmierć choroba,  zwolnienie  z pracy lub inne okoliczności  i  zdarzenia losowe dotyczące osób,  podmiotów  
uczestniczących w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego,
7. kolizje z niezinwentaryzowanymi podziemnymi sieciami lub urządzeniami,
8. wady dokumentacji projektowej,
9. nieprzewidziane  warunki  geologiczne,  hydrologiczne,  wykopaliska,  wyjątkowo  niekorzystne  warunki  
atmosferyczne,  a  także  inne  przeszkody  uniemożliwiające  kontynuowanie  umowy  na  przewidzianych  w  niej  
warunkach, w tym zagrażających wykonaniem zamówienia z wadą,
10.siła wyższa.

XVI. Wymagania dotyczące wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).
1. Zamawiający  przewiduje  wniesienie  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w 
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto). (art. 150 Ustawy PZP).
2. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana,  jako  najkorzystniejsza,  zobowiązany  będzie  do  wniesienia  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, może być wniesione w:
3.1. pieniądzu -  na rachunek bankowy zamawiającego:  Bank Spółdzielczy  w Nowym  Dworze Mazowieckim, 
Oddział w Leoncinie, konto nr: 47 8011 0008 0040 0400 0273 0004 z dopiskiem „Zabezpieczenie w przetargu na 
realizację  zadania:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowościach  Wików  Nowy-Polesie  Nowe  gmina 
Leoncin".
3.2. w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust., 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
3.6. w kasie Urzędu Gminy Leoncin
4. Zamawiający  nie  dopuszcza  innych  form wnoszenia  zabezpieczenia  należytego  wykonania,  za  wyjątkiem 
wymienionych w niniejszej specyfikacji.
5. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  wniesione  w  pieniądzu,  wpłacane  będzie  przelewem,  na 
oprocentowany  rachunek  Zamawiającego.  Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia.
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7. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia  
wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane  -  tj.  od  dnia  dokonania 
protokolarnego odbioru końcowego (bez usterek i wad) przedmiotu zamówienia.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia  
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII. Środki ochrony prawnej.
1. Odwołanie.
1.1. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
1.2. Odwołanie  powinno wskazywać czynność lub zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca się  
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.3. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż  
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie  
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia.
2. Informowanie o naruszeniu prawa.
2.1. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym do  wniesienia  odwołania  poinformować  zamawiającego  o  
niezgodnej  z przepisami ustawy czynności  podjętej  przez niego lub zaniechaniu czynności,  do której  jest  on  
zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie.
2.2. W przypadku uznania zasadności  przekazanej informacji  zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
2.3. Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1, pkt. 1.
3. Pozostałe informacje  dotyczące środków ochrony prawnej  uregulowane są w Dziale VI „Środki  ochrony  
prawnej" ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (DzU z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z  
późn. zm.).
XVIII. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  specyfikacją  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

XIX. Załączniki.
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2. Oświadczenie - art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Załącznik nr 3. Oświadczenie - art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5. Wykaz osób
Załącznik nr 6. Wykaz wykonywanych robót budowlanych
Załącznik nr 7. Wzór umowy
Załącznik nr 8. Przedmiar robót – przedmiar główny
Załącznik nr 9. Przedmiar robót – przedmiar uzupełnienie
Załącznik nr 10 Przedmiar robót – przedmiar przyłącza indywidualne
Załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 12. Plan kanalizacji
Załącznik nr 13 Wykaz podwykonawców
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Załącznik nr 14 Specyfikacja techniczna – pompownie
Załącznik nr 15 Specyfikacja techniczna – profile
Załącznik nr 16 Opis techniczny
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