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Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
1. Zamawiający.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.
Prowadzącym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest Rejon Dróg
Wojewódzkich w Koninie, ul. Przemysłowa 122, zwany dalej „Prowadzącym postępowanie”.
2. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RDW.KN.5.271-11/16.
Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej
podane oznaczenie.
3. Tryb postępowania.
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców uŜyte jest pojęcie „ustawa” naleŜy przez
to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
4. Przedmiot zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji
deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW
w Koninie”.
4.2. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców
„przedmiotem zamówienia”.
4.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Ustawy.
4.4. Przedmiot zamówienia określają:
− kosztorys ofertowy
− opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w rozdziale VI
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza
zawrzeć umowy ramowej i nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.
4.6. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom.
5. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia
01.06.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.
6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie
art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
Pzp i określone w pkt 6.4. SIWZ.
6.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy naleŜąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.), złoŜyli odrębne oferty, chyba Ŝe wykaŜą,
Ŝe istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.
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6.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
6.3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Potencjału technicznego.
6.3.2. Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje jednostkami sprzętu wymienionymi poniŜej
lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego w zakresie tu określonym:
Lp.
1

Wyszczególnienie, opis jednostki sprzętowej
Samochód techniczny wielofunkcyjny do czyszczenia i odsysania
zanieczyszczeń z kanałów i obiektów kanalizacyjnych, wyposaŜony
w układ odzysku wody (recykling), zakres czyszczenia przewodów
od średnicy 150 mm do 800 mm posiadający zamontowane lampy
wysyłające pulsujące sygnały błyskowe koloru Ŝółtego.

Minimalna
liczba jednostek
1

6.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 7 SIWZ na zasadzie spełnia / nie
spełnia.
6.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/ konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Ŝaden z nich nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków
wskazanych w art. 22. Ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny
spełniania został zamieszczony w pkt 6.3 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, naleŜy do
oferty załączyć następujące dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu
zgodnym z treścią Formularza 3.1.
JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
Zamawiający wymaga przedłoŜenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy Pzp. - Formularz 3.2.
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.1.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyŜej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
JeŜeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów o których mowa powyŜej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeŜeniem terminów,
o których mowa powyŜej.
7.1.4. Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której
mowa w pkt 6.2 lub informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej
(formularz 3.6).
7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.3. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłoŜyć następujące dokumenty:
7.2.1. Wykaz sprzętu („Potencjał techniczny”) wymaganego do realizacji przedmiotu
zamówienia na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. Informacja musi
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.3.2 niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców. Do informacji naleŜy dołączyć pisemną informację o podstawie
dysponowania tym sprzętem.
7.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu 3.3.
7.3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty
wymienione w pkt 7.1 muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot, dokumenty wymienione
w pkt 7.2.1 składa dowolny Wykonawca wskazujący spełnianie warunków spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie wymienione w pkt 7.2.2
powinno być złoŜone w imieniu wszystkich Wykonawców.
Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokument
ustanawiający pełnomocnika umocowanego do reprezentowania grupy wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowaniu ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.
7.4. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w 7.2.2,
które musi zostać złoŜone w formie oryginału) naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopi
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Dokumenty te naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie nie ponosi winy.
7.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie dokumenty o których mowa w pkt
7.1.1-7.1.2 w odniesieniu do podmiotów o których mowa w pkt 7.5.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, w tym takŜe zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie. Zamawiający zamieści na
stronie internetowej dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.
8.2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść
pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz
zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa
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terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku.
8.3. Pytania naleŜy kierować na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 122
8.4. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
8.5. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
następujące osoby:
- Paweł Kubiak
tel. 61 22 58 442
- Magdalena Matuszak
tel. 61 22 58 444
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy.
10. Termin związania ofertą.
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający moŜe, tylko raz, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody
na przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 10.1 o oznaczony okres, nie dłuŜszy
niŜ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą powinna być
wyraŜona na piśmie.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, dla których
Zamawiający określił w SIWZ wzory w formie formularzy winny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy i podpisany
przez upełnomocnionego przedstawiciela. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złoŜone
jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, jeŜeli prawo do podpisania oferty nie
wynika z dokumentów złoŜonych wraz z ofertą naleŜy przedłoŜyć dokument
potwierdzający upowaŜnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty.
11.2. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt.7
niniejszej Specyfikacji (załączniki do oferty) oraz informację na temat robót, które
Wykonawca zleci Podwykonawcom na formularzu 3.5.(„Podwykonawcy”),
11.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
podpisującą ofertę.
11.4. Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert na jedno zadanie lub złoŜenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych
przez Wykonawcę.
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11.5. Oferta powinna być spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne
nie będą rozpatrywane.
11.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez osobę
podpisującą ofertę.
11.7. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Prowadzącego postępowanie i posiadać
oznaczenia:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych”
oraz
„Nie otwierać przed godz. 10.40 w dniu 25.04.2016 r.”
11.8. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub
wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być
oznaczone jak w pkt.11.7. oraz dodatkowo podpisane „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
12.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie (sekretariacie) Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie
przy ul. Przemysłowej 122.
12.2. Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2016 roku o godz. 10.30.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Prowadzący postępowanie otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą
przybyć w dniu 25.04.2016 roku o godz. 10.40 do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Koninie przy ul. Przemysłowej 122, sala konferencyjna.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Prowadzący postępowanie poda kwota, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.6. Podczas otwarcia ofert Prowadzący postępowanie ogłosi nazwy i adresy Wykonawcy
oraz informacje dotyczące ceny i innych kryteriów.
12.7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej
WZDW w zakładce „Przetargi/Zamówienia Publiczne”.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. W kosztorysie ofertowym Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości
netto z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich wymienionych w nim pozycji.
13.2. Cena oferty obliczona zostanie przez zsumowanie cen netto wszystkich pozycji
w kosztorysie ofertowym i dodanie podatku VAT. Cena oferty obejmować będzie
całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym równieŜ wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu.
13.3. Cena winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN).
13.4. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane
w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą ulegały waloryzacji.
14. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Przeprowadzający postępowanie
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena
waga 90 pkt
- skrócenie terminu zakończenia waga 10 pkt
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W zakresie kryterium „cena” moŜna uzyskać maksymalnie 90 pkt, a ocena punktowa
zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Pco = (Cn : Co) × 90 pkt
gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty w kryterium cena
Cn - cena najniŜsza w zbiorze ofert
Co - cena badanej oferty
Ilość punktów przyznana w kryterium „cena” zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
W zakresie kryterium „skrócenie terminu zakończenia” (Cz) moŜna uzyskać
maksymalnie 10 pkt, a ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie deklaracji
Wykonawcy złoŜonej w ofercie i tak:

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Skrócenie terminu o:

2 dni

4 dni

6 dni

8 dni

10 dni

Liczba punktów

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

JeŜeli Wykonawca nie złoŜy oświadczenia dotyczącego skrócenia terminu
zakończenia etapu, Zamawiający uzna za wiąŜące terminy określone w pkt 5 SIWZ
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (Po)
Po = Pco + Cz
JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniŜszą ceną.
Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli wystąpi jedna z okoliczności, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜszy kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe
Zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą
zawarcie niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienie postępowania po upływie terminu
składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŜnione z przyczyn leŜących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
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15. Opis sposobu oceny ofert.
15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert.
15.2. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:
15.2.1. Dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
i wykluczy kaŜdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, Ŝe zachodzą
przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt 6.1.1
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców,
15.2.2. Dokona badania ofert i oceny ofert i odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia,
Ŝe zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) oferta jest niezgodna z ustawą,
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie
z postanowieniami pkt 15.2.1;
6) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3;
8) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
15.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŜe Ŝądać udzielania
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisja przetargowa),
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej ofert oraz z zastrzeŜeniem pkt 15.5
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŜenia w
wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji tabeli
elementów rozliczeniowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny.
15.5. Komisja przetargowa poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonywanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty;
niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Udzielenie zamówienia.
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne uzasadnienie
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
16.4. JeŜeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający Ŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
17. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.
18. Istotne dla stron postanowienia umowne zamieszczono w rozdziale IV.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
19. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.
19.1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI tej ustawy.
19.2. Środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym Wykonawców,
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, Ŝe dotyczą
ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.
19.3. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.
19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
19.5. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
19.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt. 19.5.
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując
o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
19.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust.1.2), 2.2), 3.2), 4.1), 4.2b)
i 3.
19.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest
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zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
19.10. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają
się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.11. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.12. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił;
w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali opozycję. Na postanowienie
o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
19.13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeŜeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
19.14. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec
czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
19.15. Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzyga odwołania na zasadach określonych
w art. 188 – 192 ustawy Pzp.
19.16. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności,
ma moc prawna na równi z wyrokiem sądu.
19.17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy
Pzp.
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Rozdział II - Formularz Oferty
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OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Do
Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 POZNAŃ
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie”.
MY NIśEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników
spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału
w postępowaniu.
2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _______________ PLN
(słownie złotych: __________________________________________________________)
W powyŜszej kwocie uwzględnione zostały:
Kwota netto w wysokości

______________________ zł

Podatek VAT 8 % w wysokości

______________________ zł.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu
i w SIWZ.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. OŚWIADCZAMY, Ŝe skrócenie terminu realizacji oczyszczania wynosić będzie:
2 dni / 4 dni / 6 dni / 8 dni / 10 dni *)
*) niepotrzebne skreślić
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6. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: _____________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8. OŚWIADCZAMY, iŜ - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na
poniŜszy adres:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.
11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- ____________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2016 roku

_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić
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KOSZTORYS OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Lp.

Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji
deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn.

Ilość

Cena
jedn.
Netto

1

2

3

4

1

Przegląd i mechaniczne czyszczenie studzienek
ściekowych fi 500mm z przykanalikami wraz z
utylizacją wydobytych osadów

szt.

649

2

Przegląd i mechaniczne czyszczenie studzienek
rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000mm –
grubość osadu do 20cm wraz z utylizacją
wydobytych osadów

szt.

262

3

Przegląd i czyszczenie osadników piasku o
średnicach wewnętrznej 1200-1500mm wraz z
utylizacją wydobytych osadów

szt.

15

3

Przegląd i czyszczenie separatorów substancji
ropopochodnych (wydobycie emulsji olejowej i
osadu, mycie sekcji lamelowej i utylizacja
usuniętych zanieczyszczeń)

szt.

3

6

Czyszczenie elementów odwodnień liniowych typu
aco drain przykrawęŜnikowych z rusztem Ŝeliwnym
wraz z utylizacją wydobytych osadów

mb

20

Wartość
netto

5

6

Razem netto
Podatek VAT 8 %
Razem brutto

Słownie: ____________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Rozdział III - Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Formularz 3.2.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 1 – w odniesieniu do
podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a które to podmioty
będą brały udział w realizacji części zamówienia

Formularz 3.3.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Formularz 3.4.

Oświadczenie Wykonawcy
do realizacji zamówienia.

Formularz 3.5.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zakresu robót, które zamierza zlecić
podwykonawcom.

Formularz 3.6.

Informacja składana na podstawie art. 26 ust.2d.
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Formularz 3.1.
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie”.
oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyŜej wymienionego postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

__________________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Formularz 3.2.
OŚWIADCZENIE

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 1
– w odniesieniu do podmiotów na zasobach których
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a które to podmioty
będą brały udział w realizacji części zamówienia

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie”.
oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis osoby upowaŜnionej
do reprezentowania Podmiotu)

Uwaga:
Niniejsze oświadczenie składa kaŜdy Podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia
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Formularz 3.3.
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie”.
oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie winno być
złoŜone w imieniu wszystkich wykonawców.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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Formularz 3.4.
OŚWIADCZENIE
o posiadanym potencjale technicznym
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie”.
oświadczamy, Ŝe posiadamy w pełni sprawne następujące jednostki sprzętowe niezbędne do
realizacja zadania:
Lp

Opis jednostki sprzętowej

Podstawa dysponowania

1

2

3

1

Samochód techniczny wielofunkcyjny do czyszczenia
i odsysania zanieczyszczeń z kanałów i obiektów
kanalizacyjnych, wyposaŜony w układ odzysku wody
(recykling), zakres czyszczenia przewodów od średnicy 150
mm do 800 mm posiadający zamontowane lampy wysyłające
pulsujące sygnały błyskowe koloru Ŝółtego.

Oświadczamy, Ŝe:
− dysponujemy sprzętem wymienionym w pozycji …….... wykazu.*
− nie dysponujemy sprzętem wymienionym w pozycji ………. wykazu lecz polegając na
sprzęcie innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy Pzp,
będziemy dysponować tym sprzętem, na potwierdzenie czego, załączamy pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tego sprzętu na okres jego
udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające takŜe listę sprzętu, który zostanie nam
udostępniony.*

__________________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić
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Formularz 3.5.

PODWYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie”.
oświadczamy, Ŝe następujący zakres robót zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2016 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Formularz 3.6.
INFORMACJA
składana na podstawie art. 26 ust. 2d
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie”.
oświadczamy, Ŝe nie naleŜymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)*
oświadczamy, Ŝe naleŜymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), w skład której
wchodzą następujące podmioty*:
1. ……………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………..……………
4. ……………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………..

__________________ dnia __ __ 2016 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić
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Rozdział IV - Istotne dla stron postanowienia umowy

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu
przeprowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie zawarta
umowa następującej treści:
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług związanych
z oczyszczaniem elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu
dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie na obszarze działania Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Koninie, zgodnie z:
- ofertą złoŜoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym
sporządzenie niniejszej umowy (przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164),
- obowiązującymi normami i przepisami prawa.
§2

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2016 r. do dnia ….06.2016 r.
2. Termin ostatecznego rozliczenia do dnia ……….2016r.
3. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie zmiany terminu.
§3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto
w wysokości: ……………. zł, słownie: ……………………………………………………/100.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zleconych przez Zamawiającego
prac ściśle według warunków podanych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji Zamawiający ma prawo umniejszyć kwotę,
o której mowa w § 3 i zlecić te prace innemu Wykonawcy niezaleŜnie od naliczonych
Wykonawcy kar. O powyŜszym Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę
i obciąŜa go kosztami zlecenia prac innemu Wykonawcy.
§5
1. Podstawą do rozliczeń będzie protokół odbioru sporządzony przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Odbiór usług zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na
podstawie gotowości do odbioru zgłoszonej przez Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Protokół odbioru podlegać będzie zatwierdzeniu przez
Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich.
Rozliczenie finansowe za przedmiot zlecenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej
po zatwierdzeniu protokółu odbioru.
Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających
z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie z § 7 Umowy.
Fakturę naleŜy wystawić na adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61–623 Poznań i dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni
od daty dostarczenia faktury.
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP …………………….
Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego NIP 972-09-14-891.
§6

1.

2.
3.

Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność
za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań
objętych niniejszą umową w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.
JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający moŜe
odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia.
Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.
§7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań
umownych, w formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §3, za kaŜdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3, za kaŜdy dzień opóźnienia,
c) 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 w przypadku odstąpienia
z własnej winy przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku deklaracji skrócenia terminu zakończenia, za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy oprócz kar umownych wymienionych w pkt 1a dodatkowo naliczona
zostanie kara w wysokości 500,00 zł brutto.
2. JeŜeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
od Wykonawcy pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca po powzięciu wiadomości
o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy
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§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem niewaŜności mogą być dokonywane
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego,
jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność takich zmian wynika z okoliczności,
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dąŜyć
do polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować
sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:
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Rozdział V
WYKAZ CIĄGÓW KANALIZACJI DESZCZOWYCH BĘDĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA
RDW W KONINIE WRAZ Z ILOŚCIĄ WPUSTÓW ULICZNYCH, STUDNI REWIZYJNYCH,
OSADNIKÓW PIASKU i SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH.
nr
drogi

powiat

gmina

miejscowość

ulica

1

2

4

5

262

słupecki

Orchowo

Orchowo

6
Powstańców
Wlkp.,
Wyzwolenia

263

słupecki

Słupca

Słupca

ul. Kleczewska

Grobla

-

Koszuty

-

263

słupecki

Słupca

DrąŜna

263

koniński

Kleczew

Jabłonka

263

koniński

Ślesin

długość
odcinka

Ilość wpustów
ulicznych
deszczowych

Studnie
rewizyjne

Osadniki
piasku

Separatory

[m]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

7

8

9

10

11

1010

30
15

3300

koniński

Ślesin

264

koniński

Kazimierz
Biskupi

Półwiosek
Lubst.
Kazimierz
Biskupi

264

koniński

Kleczew

Kleczew

441

wrzesiński

Miłosław

76

51
5

-

203

6

ul.Kleczewska

660

21
20mb odw. liniow

ul. Napoleona

740

23

-

186

4

-

80

6

1

3 x 1,13m3
fi1200mm

600-Lecia

710

40

16

-

-

274

17

9

-

410

9

Miłosławska

501

6

Wrzesińska

1860

42

Ślesin

263

13

Bugaj/
Miłosław
441

wrzesiński

Kołaczkowo

Wszembórz

wrzesiński

Kołaczkowo

Borzykowo

441
442
442

wrzesiński

Września

Bierzglinek

Bukowska

331

21

442

wrzesiński

Września

Kaczanowo

-

1185

27

-

670

9

-

65

5

4
7

Nowa Wieś
Królewska
CiemierówGórne Grądy

442

wrzesiński

Września

442

wrzesiński

Pyzdry

442

wrzesiński

Pyzdry

Pyzdry

Mostowa

230

12

443

koniński

Grodziec

Królików

-

189

5

443

koniński

Grodziec

Grodziec

Główna

480

26

13

443

koniński

Rychwał

Jaroszewice

-

617

14

14

443

koniński

Rychwał

Rychwał

Tuliszkowska

370

17

443

koniński

Rychwał

Rychwał

Tuliszkowska

425

9

443

turecki

Tuliszków

Tuliszków

Poznańska

474

24

466

słupecki

Lądek

CiąŜeń

598

24

12

9

1 x 0,56m3
fi 1200mm

1 x 3m3
fi 2000mm
2 x 4m3
fi1000mm
1x3m3
fi2000mm

-

1 x 2,54m3
fi1200mm
1x 2,5m3
fi1500mm

1 x Unisep
10/100

1 x 4,2m3
fi2500mm
1 x 3,0m3
fi1500mm

1 x Unisep
40/400

Słupecka,
Wolności
467

słupecki

Lądek

CiąŜeń

Wiosny Ludów,
Wolności

1390

47

35

466

wrzesiński

Pyzdry

Pietrzyków

-

933

18

18

466

wrzesiński

Pyzdry

Pietrzyków
Kolonia

-

299

9

7
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1

2

4

5

6

7

8

466

wrzesiński

Pyzdry

Rataje

-

686

12

9

10

11

466

wrzesiński

Pyzdry

Dłusk

-

260

5

4

1 x 3,0m3
fi1500mm

1 x Unisep
10/100

466

wrzesiński

Pyzdry

Pyzdry

Niepodległości

770

20

12

467

słupecki

Lądek

Lądek

Pyzderska

310

16

467

koniński

Myślibórz

Golina

-

10

1

1

467

koniński

Radolina

Golina

-

290

8

7

467

koniński

Golina

Golina

Słowackiego

32

17

649

262

2 x 3,0m3
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Rozdział VI - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Zakres wykonania usługi.
Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą zasad prowadzenia prac związanych
z oczyszczaniem elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu
dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie, a mianowicie:
− wpustów ulicznych deszczowych z przykanalikami,
− studni rewizyjnych,
− osadników piasku (piaskowników),
− elementów odwodnień liniowych,
− separatorów substancji ropopochodnych.
Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej droŜności ma decydujące znaczenie
dla właściwego utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed róŜnorodnymi
uszkodzeniami.

2.

Termin wykonania usługi.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia
01.06.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.
Zamawiający Wystawi zlecenie wykonania robót, a wykonawca podejmie pracę w ciągu 7dni
roboczych od daty otrzymania zlecenia.

3.

4.

Określenia podstawowe
3.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego (studzienek deszczowych
wraz z przykanalikami, studni rewizyjnych, osadników piasku) - usuwanie naniesionego
materiału zanieczyszczającego w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi,
śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
3.2. Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych - usuwanie naniesionego materiału
zanieczyszczającego w postaci emulsji olejowej, szlamu, mycie sekcji lamelowej i mycie
zbiornika.
Sprzęt
Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− samochodów specjalnych wielofunkcyjnych do czyszczenia i odsysania zanieczyszczeń
z kanałów i obiektów kanalizacyjnych, wyposaŜony w układ odzysku wody
(recykling), zakres czyszczenia przewodów od średnicy 150 mm do 800 mm
posiadający zamontowane lampy wysyłające pulsujące sygnały błyskowe koloru
Ŝółtego.do czyszczenia kanałów, studzienek, wpustów deszczowych, osadników
piasku, separatorów substancji ropopochodnych,
− spręŜarek powietrza,
− zbiorników na wodę,
− wciągarek ręcznych lub mechanicznych,
− pomp wysokociśnieniowych,
− oraz przyrządów takich jak:
wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu
z osadników itp.,
bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez kierownika RDW lub osobę przez niego
upowaŜnioną.
Preferuje się uŜycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu.
Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie bazę sprzętową poza siedzibą RDW w Koninie.
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5.

Środki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca uŜyje środków transportowych
spełniających wymagania określone w punkcie 6.

6.

Wykonanie robót
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz WZDW w Poznaniu projektu organizacji ruchu
na czas wykonania robót i kaŜdorazowo oznakować obszar prowadzonych robót.
6.2. Oczyszczenie kratek wpustowych, studzienek ściekowych i studni rewizyjnych.
6.2.1. Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy
uŜyciu tzw. sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia
studzienek ściekowych aŜ do spodu osadników.
6.2.2. Studzienki ściekowe naleŜy oczyszczać przy uŜyciu samochodów specjalnych
próŜniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji.
6.2.3. Studzienki rewizyjne naleŜy czyścić przy uŜyciu samochodów specjalnych
próŜniowo-ssących z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń.
6.3. Oczyszczenie przykanalików
Wykonawca dokona oczyszczenia przykanalików za pomocą specjalnych
samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów
ewentualnie dodatkowo za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub
tłokiem, czyszczaków, spiral kanałowych, pomp przepuszczających silny strumień wody.
6.4. Oczyszczenie osadników piasku (piaskowników)
Oczyszczenie osadników piasku (piaskowników) naleŜy przeprowadzić analogicznie
jak czyszczenie wpustów czy studni rewizyjnych opisanych w pkt. 6.2.
Zebrane zanieczyszczenia naleŜy wywieźć odpowiednim środkiem transportu na
składowisko odpadów bądź zakładu utylizacji.
6.5. Oczyszczenie separatorów substancji ropopochodnych
6.5.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca dokona przeglądu urządzenia
polegającego na:
− ocenie stopnia obciąŜenia instalacji szlamem i substancjami ropopochodnymi,
− zewnętrznej kontroli elementów wyposaŜenia,
− ocenie poprawności działania kaŜdej instalacji,
− spisaniu dla kaŜdej instalacji protokołu z wykonanego przeglądu oraz wpisie
w „KsiąŜkę eksploatacji urządzeń”. Zamawiający posiada ,, KsiąŜki eksploatacji
separatorów”.
6.5.2. Po wykonaniu przeglądu urządzenia Wykonawca wykona czyszczenie separatora,
osadnika i utylizację odpadów polegające na:
− usunięciu emulsji olejowej,
− wyciągnięciu sekcji lamelowych,
− wstępnym myciu ciśnieniowym sekcji lamelowych wodą w celu usunięcia zawiesiny
i szlamu,
− usunięciu warstwy szlamów (zawiesiny łatwo opadającej) z komory osadowej powierzchni podfiltrowej po wyciągnięciu sekcji lamelowych;
− dokładnym myciu sekcji lamelowych,
− ocenie stanu technicznego zbiornika oraz elementów wewnętrznych separatora,
− spisaniu protokołu z wykonanych prac oraz wpisu w „KsiąŜki eksploatacji
urządzenia”,
− wywozie i utylizacji odpadów wytworzonych podczas czyszczenia instalacji
separatorów.
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6.6. Składowiska odpadów
WywoŜenie zanieczyszczeń naleŜy dokonywać do zakładów utylizacji lub na składowiska
odpadów zlokalizowane na:
wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez
właściwe władze ochrony środowiska.
Nie dopuszcza się czasowego składowania zanieczyszczeń w pobliŜu oczyszczonych
urządzeń odwadniających aby uniknąć wprowadzenia zanieczyszczeń do gleby, wód
gruntowych i powierzchniowych. Zanieczyszczenia naleŜy bezzwłocznie załadować na
odpowiednie środki transportowe i odwieźć na właściwe wysypisko bądź do zakładu
utylizacji.
6.7. Przekazanie odpadów
Przekazanie odpadów na wysypisko lub do właściwego zakładu utylizacji odpadów
musi zostać potwierdzone protokołem przekazania odpadów. Kopię dowodu przekazania
Wykonawca okaŜe Zamawiąjącemu na jego prośbę.
7.

Kontrola jakości w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania
urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami punktu 6.

8.

Obmiar robót.
Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla
oczyszczenia:
− studzienek deszczowych wraz z przykanalikiem - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki,
studzienki
i przykanalika,
− studni rewizyjnych - szt. (sztuka),
− osadników piasku (piaskowników) – szt. (sztuka),
− separatorów subst. ropopochodnych – szt. (sztuka),
− elementów odwodnień liniowych – 1mb (metr bieŜący).

9.

Odbiór robót
Odbiór robót następuje po zgłoszeniu pisemnym przez Wykonawcę zakończenia robót i
gotowości do odbioru. Roboty uznaje się za wykonane pod warunkiem wykonania ich zgodnie
z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

10. Podstawa płatności, cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 szt.) obejmuje:
− opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót,
− oznakowanie robót,
− dostawę i pracę sprzętu do robót,
− oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego,
− zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
− koszty składowania, utylizacji odpadów,
− koszty utrzymania bazy sprzętowej,
− odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
− kontrolę i pomiary.
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