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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
 

Gmina Mokrsko 
98-345 Mokrsko 
Mokrsko 231 
tel./fax ( 043) 886 32 77 
e-mail: urzad@mokrsko.akcessnet.net 
www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                  
z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.  Nr 
171 poz. 1058)    
Opis przedmiotu zamówienia.   
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:  
 

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-
WYKONAWCZEJ DLA “BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z 

PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W 
MIEJSCOWOŚCI KRZYWORZEKA” 

 
3 . Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest „opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) z przyłączami kanalizacyjnymi i 
przepompowniami ścieków dla miejscowości Krzyworzeka, gm. Mokrsko". 
3.1. Zakres usług: 
- opracowanie koncepcji wstępnej w skali 1:1000 – 2 egz. (w formie papierowej i formie 
elektronicznej) do konsultacji przed dalszymi pracami - w terminie do 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy (Zamawiający udostępni w wersji elektronicznej rastry map sekcyjnych 
miejscowości Krzyworzeka  w skali 1:1000 – do celów opiniodawczych), 
- uzyskanie map do celów projektowych w skali 1:500 z numerami działek i wypisami z 
rejestru gruntu, 
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb projektu (wykonanie około 100 
odwiertów) - 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, 
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla przedmiotu zamówienia - 7 egz w 
formie papierowej, 2 egz. w formie elektronicznej (w formacie PDF): 
* projekty sieci i profile, 
* projekty przyłączy kanalizacyjnych (przykanaliki) 
* projekty przepompowni i tłoczni ścieków we wszystkich branŜach 
* projekty przecisków pod drogami, 
* projekty ominięcia kolizji, 
* projekty obiektów inŜynieryjnych,  
*projekty przyłączy energetycznych , 
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 4 egz. w formie 
papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, 
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- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - po 3 egz. w formie papierowej, 1 
egz. w formie elektronicznej, 
- uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę w 
tym: 
* pozwoleń wodno-prawnych na przejście kanalizacją pod ciekami wodnymi (m. in. pod 
Kanałem Kopydłów – Krzyworzeka), (w tym opracowanie odpowiednich operatów), 
* decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z opracowaniem raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko (raport - 3 egz. w formie papierowej, 1 w formie 
elektronicznej). 
* uzgodnień z Powiatowym Zarządem Dróg w Wieluniu, 
* uzgodnień z Zakładem Energetycznym, 
*uzgodnień z zarządcami sieci telekomunikacyjnej, 
- uzyskanie pozwolenia na budowę.  
 
Wszystkie opracowania w formie elektronicznej – w formacie PDF. 
 
Zakres prac obejmuje równieŜ uzgodnienie przebiegu kanalizacji i przyłączy oraz lokalizacji 
przepompowni i tłoczni z właścicielami nieruchomości oraz zebranie od nich oświadczeń o 
wyraŜeniu zgody na wejście na działkę celem wybudowania sieci kanalizacyjnej i przyłączy 
oraz przepompowni i tłoczni. 
 
W/w dokumentacja projektowa winna być wykonana w oparciu o: 
a/ „Program funkcjonalno-uŜytkowy ochrony wód i neutralizacji ścieków w gminie Mokrsko" 
opracowany przez zespól pod nadzorem Pana Zenona Świgonia. 
b/ Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. Nr 
202,poz.2072) 
c/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym ( Dz. U. Nr 130,poz.1389 ) 
d/ Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
roku, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( 
Dz. U. Nr 126,poz. 839 ). 
e/ Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.). 
f/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
roku, w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych orz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. Nr 25,poz. 133 ). 
g/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38,poz. 455). 
h/ Rozporządzenie Ministra  Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ). 
i/ Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 100,poz. 1086 z póź. zm. ). 
j/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz. U. Nr 120, poz. 
1127 ). 
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu. 
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W kosztorysach uwzględnić koszty igłofiltrów do odwadniania wykopów, przejść pod 
drogami, kostkami brukowymi, wymianę gruntu w uzasadnionych przypadkach, odbudowę 
dróg, rozbiórkę płotów itp. 
 
3.2 ZałoŜenia techniczno-ekonomiczne do projektowania: 
Projektowana sieć kanalizacyjna doprowadzona będzie do istniejącej sieci grawitacyjnej w 
miejscowości Mokrsko (studnia kanalizacyjna usytuowana na terenie dz. Nr 1142dr – droga 
gminna. 
Prace projektowe dotyczą równieŜ włączenia miejscowości Górale i miejscowości OŜarów do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej. 
Orientacyjna  długość sieci kanalizacyjnej oraz ilość przepompowni została określona na 
podstawie  "Programu funkcjonalno-uŜytkowego ochrony wód i neutralizacji ścieków w 
gminie Mokrsko" – miejscowość Krzyworzeka, Górale i częściowo OŜarów (załącznik 
graficzny): 
 
* kolektor grawitacyjny z rur PVC-U śr. 200 mm - około 12,72 km 
* rurociąg tłoczny z rur PEHD  śr. 110 mm - około 6,32 km 
* przyłącza kanalizacyjne  z rur PVC-U śr. 160 mm – ok. 3,98 km/ ok. 338 szt. 
* przepompownie ścieków - 4 – 6 szt. 
* tłocznie ścieków - 2 szt. 
*przyłącza energetyczne do projektowanych przepompowni i tłoczni (6-8 szt.). 
 
Przy projektowaniu kanalizacji w części północnej miejscowości Krzyworzeka uwzględnić 
podłączenie w przyszłości miejscowości Chotów. Wartość 93,5 m3/d przyjąć do obliczeń 
hydraulicznych projektu kolektora wzdłuŜ drogi gminnej oraz przepompowni ścieków. 
Przy projektowaniu kanalizacji w części południowej miejscowości Krzyworzeka uwzględnić 
podłączenie w przyszłości miejscowości OŜarów. Wartość 194,1 m3/d przyjąć do obliczeń 
hydraulicznych projektu kolektora wzdłuŜ drogi gminnej oraz przepompowni ścieków. 
 
Przepompownie ścieków prefabrykowane z armaturą, oprzyrządowaniem  oraz szafą 
rozdzielczo-sterującą z zasilaniem (naleŜy uzyskać odpowiednie uzgodnienie na ich 
podłączenie do sieci energetycznej). 
 
Wszystkie przepompownie włączone w system monitorowania stanów praca/awaria przy 
pomocy przekazów siecią komórkową lub radiową. Układ monitoringu będzie się składał z 
jednej stacji nadrzędnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków oraz ze stacji podrzędnych 
umieszczonych w kaŜdej przepompowni ścieków. System monitorowania pompowni 
składałby się z następujących elementów: 
− stacja podrzędna, kaŜda z modułem telefonicznym lub w przypadku sieci radiowej z 

radiotelefonem i układem antenowym, 
− stacja nadrzędna takŜe z urządzeniem komunikacyjnym oraz komputerem PC.  
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed sporządzeniem oferty dokonali wizji lokalnej 
terenu  projektowanej kanalizacji w celu  uzyskania ewentualnie dodatkowych informacji 
niezbędnych do prawidłowego opracowania oferty 
Uwaga: Z chwilą wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie wszelkie prawa 
do sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej na Zamawiającego. 
Kosztorysy częściowe – uwzględniające podział zadania na kilka części (ok. 6, podział 
uzgodniony z Zamawiającym). 

 
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
 

71322200-3 usługi projektowania rurociągów 
71320000-7  usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
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4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,            
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 

 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 14 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
 
8. Warunki udziału w postępowaniu  
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  
wykonawcy spełniający następujące warunki: 

 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
a ) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenia zamówienia, a jeŜeli okres  działalności jest 
krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwa opracowania odpowiadające swoim 
rodzajem i  wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,tj. projekt 
sieci kanalizacyjnej o dł. min. 12 km kaŜda z przepompowniami ścieków 
(min. 1 przepompownia w kaŜdym zamówieniu). 

b) osoby, które będą kierować robotami oraz podmioty (podwykonawcy), 
którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
posiadają  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  w rozumieniu ustawy  z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 
2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 
i Nr 247, poz. 1844)    
-w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych;- 1 osoba , 
-w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 1 
osoba, 
-uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji 
geologicznych- 1 osoba 
i złoŜą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz 
dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. 
 

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz wymagań zamawiającego 
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są do 
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załączenia do oferty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem) dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ. Oceny spełnienia 
warunków dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego wg 
formuły spełnia/nie spełnia. 

 
Niespełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu określonego w 
pkt 8 skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, co z kolei 
wiąŜe się z uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

 
 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawcy powinni zrealizować zamówienie zgodnie z określonymi w SIWZ 
Rozporządzeniami, normami właściwymi dla przedmiotu zamówienia oraz 
naleŜytą starannością. 

 
10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy: 

                                                                                                                                                                                                                                                            
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złoŜyć wymienione 
niŜej dokumenty:  

 
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; 
działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów  konsorcjum albo 
ustanowionego pełnomocnika;  

 
2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/  
konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez kaŜdego z 
ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika – 
odrębne dla kaŜdego ubiegającego się. 

3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej 
będą uznane za aktualne jeŜeli będą posiadać adnotację organu 
wystawiającego dokonaną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert o treści “Aktualne na dzień ..........” lub toŜsamej. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka 
cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 

 
4) Wykaz osób – wzór załącznik nr 3, które będą pełnić funkcję projektanta 
oraz kopie ich uprawnień budowlanych,  w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia , tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
kanalizacyjnych - 1 osoba , w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i 
instalacji elektrycznych – 1 osoba, -uprawnienia do sporządzania projektów 
badań i dokumentacji geologicznych- 1 osoba oraz dokumenty potwierdzające 
ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadanie 
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania 
ofert.  
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4a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 
do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie , o którym mowa w pkt. 4 , 
wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 
5) Wykaz  – wzór załącznik nr 4 wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia , a jeŜeli okres  
działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwa opracowania 
odpowiadające swoim rodzajem i  wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia tj. projekt sieci kanalizacyjnej o dł. min. 12 km kaŜda z 
przepompowniami ścieków (min. 1 przepompownia w kaŜdym zamówieniu)   
zawierający: wartość,  zakres , datę rozpoczęcia i odbioru prac projektowych , 
nazwę, adres i telefon inwestora , z załączeniem dokumentów 
potwierdzających ich naleŜyte wykonanie  (referencje) od inwestora.  

 
 
Zamawiający prosi, aby w/w dokumenty były włączone do oferty w w/w 
kolejności i oznaczone : “Załącznik nr ......” 

 
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych  “Za zgodność z oryginałem”  przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  

 
11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z   

wykonawcami.  
 

 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania ich 

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie . 
Adres, numer telefaksu oraz adres e-mail zamawiającego podane zostały w punkcie 1 

instrukcji dla wykonawców. 

 
12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z   

wykonawcami. 
 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 
Beata Marczak, tel. (043) 886 32 77 wew. 16, w godz. 800-1500, pokój nr 16.- 
procedura 

   Tadeusz Kik, tel. (043) 886 32 77 wew. 10, w godz. 800-1400,                        
          pokój nr 1 (e-mail: urzad@mokrsko.akcessnet.net)- przedmiot zamówienia 
 
 
13. Wymagania dotyczące wadium 
 

1) Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ). 
 

2) Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 
45 p.z.p.:  

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 

- gwarancjach bankowych, 
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- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.  Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

 
3) Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Oznacza to, Ŝe: 
 

a) wadium wniesione w formie pienięŜnej musi w dniu otwarcia ofert 
znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w 

pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 

Spółdzielczym w Ruścu O/Mokrsko,  nr rachunku 49 9264 0009 0020 0006 

2000 0110. Na przelewie naleŜy umieścić informację: 
 

Wadium postępowanie ZFU 341/4/09-projekt-kan.-Krzyw. 
 

b) W przypadku wniesienia wadium w formie niepienięŜnej oryginał lub 
potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu naleŜy 
załączyć do oferty. Dokument ten musi być waŜny w całym okresie 
związania ofertą – pierwszym dniem jego obowiązywania powinien 
być dzień otwarcia ofert. W jego treści powinno znajdować się 
stwierdzenie: “wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie, bez- 
warunkowo i na pierwsze wezwanie  zamawiającego do zapłaty 
wadium” lub toŜsame. 

 

4) Zamawiający zwróci/ zwolni wadium w terminach i sytuacjach określonych w art. 46 

p.z.p. 
 
14. Termin związania ofertą 
 

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 
 

15. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1) Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do sporządzenia ofert zgodnie 
z treścią niniejszej SIWZ. 

2) Oferty, których treść nie będzie zgodna z SIWZ zostaną odrzucone na 
podstawie art. 89 p.z.p. 

3) Oferta winna być napisana w języku polskim. Zamawiający zaleca aby 
wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane  oraz 
spięte i zszyte. 

4) Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osoby upowaŜnione do 
reprezentowania wykonawcy lub jego pełnomocnika wymienionego we 
wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub Krajowym Rejestrze 
Sądowym – pełnomocnictwa osób, które podpisały ofertę a nie są 
wymienione w ewidencji lub Rejestrze KRS naleŜy załączyć do oferty. 

5) Ewentualne poprawki w ofercie powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6) Zamawiający prosi, aby FORMULARZ OFERTY I OŚWIADCZENIE były 
podpisane w sposób czytelny, to znaczy umoŜliwiający odczytanie co 
najmniej  nazwiska osoby podpisującej. W przypadku zaistnienia 
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wątpliwości czy “FORMULARZ OFERTY” został podpisany przez Wykonawcę 
lub upowaŜnioną przez niego osobę Zamawiający moŜe zaŜądać 
dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu 
uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, 
adwokata, notariusza, itp.). 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem  
oferty. 

8)  Wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert moŜe zastrzec, aby   
nie ujawniać zawartych niej informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 p.z.p. oraz innych informacji nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa – zastrzeŜenie tych informacji będzie bezskuteczne. 

 
9)  Stwierdzenie przez zamawiającego podania przez wykonawcę 

nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania (art. 24 ust.2 pkt 
2 p.z.p.) 

 
14) Zamawiający wyraŜa zgodę na udział podwykonawców w realizacji 

zamówienia z zastrzeŜeniem, iŜ zlecenie podwykonawcom wykonania 
jakiejkolwiek części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania podwykonawców w takim samym stopniu 
jakby to były działania jego pracowników. 

 
16. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków  
 

1)  Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2)  Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeŜeli wniosek wpłynie do niego w terminie 
nie krótszym niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania  i opublikuje treść wyjaśnień na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

3) Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert moŜe 
zmodyfikować treść SIWZ –KaŜda wprowadzona przez zamawiającego 
zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. W takim przypadku zamawiający przedłuŜy 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji treści SIWZ, a wszelkie prawa i zobowiązania 
zamawiającego i wykonawców ustalone w SIWZ ulegają zmianie stosownie 
do przekazanego wyjaśnienia. 

 
 

17. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 
1) Oferty naleŜy składać (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500 

w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Mokrsku 
(pokój nr 7) w terminie najpóźniej do dnia 20.04.2009 r. do godz 12 00. 
Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia oferty i załączników do niej w 
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności – Zamawiający nie wyraŜa 
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej 
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bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ofertę naleŜy złoŜyć w 
zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

 
Gmina Mokrsko 

OFERTA PRZETARGOWA na: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-
WYKONAWCZEJ DLA “BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z 
PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW 
W MIEJSCOWOŚCI KRZYWORZEKA” 

N I E  O T W I E R A Ć  P R Z E D   T E R M I N E M   
O T W A R C I A   O F E R T 

 
2) Oferty nadesłane do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej  

lub firmy kurierskiej naleŜy oznaczyć w w/w sposób i przesłać w 
dodatkowej zewnętrznej kopercie  zaadresowanej następująco: 

 
  

Gmina Mokrsko 
Mokrsko 231 

98-345 Mokrsko 
OFERTA PRZETARGOWA na: 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-
WYKONAWCZEJ DLA “BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z 

PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I PRZEPOMPOWNIAMI 
ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KRZYWRZEKA” 

 
N I E  O T W I E R A Ć  P R Z E D   T E R M I N E M 

O T W A R C I A   O F E R T   

 
3) KaŜdy Wykonawca składający ofertę osobiście moŜe na swoje Ŝyczenie 

otrzymać potwierdzenie złoŜenia z numerem wpływu odnotowanym na 
kopercie. 

 

4) Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na 
przyczynę opóźnienia będą zwracane po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu. 

5) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną 
ofertę. 

6) Wykonawca moŜe zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania 
ofert za pomocą pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o modyfikacji 
lub wycofaniu musi być oznaczone jak oferta i dodatkowo opisane 
“MODYFIKACJA” lub “WYCOFANIE” z podaniem nr wpływu 
umieszczonego na potwierdzeniu złoŜenia – jeŜeli było wystawione. 

7) Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 20.04.2009 r. o godz. 1215 

w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 9 (sala 
konferencyjna). 

 
8)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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9)    Po otwarciu kaŜdej oferty zamawiający ogłosi zawarte w niej 
informacje: 

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  
- cenę brutto (z podatkiem VAT),  
- termin wykonania zamówienia,  
- warunki płatności.  

 
18. Opis Kryteriów, oraz sposobu oceny ofert 
 

1) Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, 
stosując kryterium: 
Cena brutto – 100 % 
Sposób obliczania ceny- cenę naleŜy podać w formie ryczałtu , którego 
definicję określa artykuł 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny naleŜy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 22 %. Sposób rozliczania wykonanego 
zamówienia określa § 5 umowy.  
Sposób obliczania punktów za podane kryterium: 
- kryterium ceny  – oferta z ceną brutto najniŜszą otrzyma 100 pkt. Oferty 
z cenami brutto wyŜszymi proporcjonalnie mniej  

liczba punktów                                   cena oferty najtańszej 
przyznana ofercie ocenianej  = - ————————.———.——  x 100 pkt. 

                                cena oferty ocenianej 

2) Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoŜy ofertę: zawierającą 
najkorzystniejszy bilans  ceny  brutto i spełni warunki określone w p.z.p i 
SIWZ. 

3) W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać 
udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych 
przez nich ofert. 

 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy do oferty nie załączyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich 
uzupełnienia w terminie określonym w wezwaniu – chyba ze mimo ich 
uzupełnienia konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania 

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy złoŜona oferta zawiera raŜąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 
udzielenie stosownych wyjaśnień, a następnie podejmie działania 
określone w art. 90 p.z.p. 

5) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz 
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

6) Zastosowanie niewłaściwych stawek VAT nie będzie traktowane jako omyłka 
rachunkowa, lecz jako błąd w obliczeniu ceny oferty (art. 89 ust.1 pkt 6) i 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 
18. Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy 
 

– Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
powiadomi wszystkich Wykonawców którzy złoŜyli oferty oraz 
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zamieści w/w informację na stronie internetowej Zamawiającego i w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.   

1) Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w 
zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana. 

2) JeŜeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia 
umowy Zamawiający  wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród  
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich  ponownej oceny. 

3) Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoŜy 
najkorzystniejszą ofertę , składania zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 

 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym 
Wykonawcom. 

  
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale 
VI Prawa zamówień publicznych “Środki ochrony prawnej”, określające 
zasady wnoszenia protestów. 


