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Przetarg 35/2017                                                                         Wodzisław Śląski, dnia 17.10.2017 r. 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

Istotnych Warunków Zamówienia 

na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kopernika rejon budynków 11b-19c  

w Wodzisławiu Śl. 
 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. ul. Marklowicka 15  

44 - 300 Wodzisław Śląski. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia  
 

1.1 Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej po budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Kopernika rejon 

budynków 11b-19c w Wodzisławiu Śl. 
 

1.2 Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

 

1) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje etapy wymienione w Załączniku nr 1. 

 

        Obmiary w załączniku nr 1 są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 

 

2) Warunki dla Wykonawcy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich odbiorach pasa drogowego 

dokonywanych przez administratora drogi.  

b) Całość robót Wykonawca wykona zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami 

administratora drogi. 

c) Tłuczeń dolomitowy z rozbiórki (Etap I) należy zwrócić zamawiającemu, na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce (teren działalności PWiK), 

d) Asfalt z rozbiórki (Etap II) zutylizuje Wykonawca, 

e)  Wszystkie nowe materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać deklarację właściwości 

użytkowych, które wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu, 

f) Drogowe oznakowanie pionowe na czas prowadzonych robót należą do obowiązków 

Wykonawcy, 

g) Przed przystąpieniem do wykonania prac, Wykonawca zobowiązuje sie do dokonania            

w obecności Zamawiającego wizji w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac, 

h) Wszelkiego rodzaju  pytania lub wątpliwości dotyczące zakresu prac jak również technologii 

wykonania, Wykonawca konsultował będzie z Zamawiającym, 

i) Po wykonanych robotach Wykonawca uporządkuje teren, 

j) Oferent musi posiadać aktualną decyzję na transport odpadu o kodzie 170302 – asfalty.          

W przypadku korzystania w tym zakresie z podwykonawcy do oferty poza w/w decyzją 

wydaną dla podwykonawcy należy dołączyć odpowiednie oświadczenie stosownie do pkt 2 d) 

– załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

 

1.3. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia 
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Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Za datę 

wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru. 

 

     1.4. Zapłata wynagrodzenia 

1) Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac w 

oparciu o protokół odbioru, zatwierdzony przez Zamawiającego oraz administratora drogi, według cen 

jednostkowych wynikających z oferty. 

2) Płatność za wykonane przedmiotu umowy będzie następować na podstawie faktury wystawionej w 

oparciu o protokół odbioru, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 

terminie 21 dni po otrzymaniu faktury VAT. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

3)Nie dopuszcza się wystawiania faktur częściowych. 

 

1.5 Gwarancja 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu 

gwarancji, rozpocznie się od daty odbioru pasa drogowego, dokonanego przez administratora drogi. W 

przypadku wykonania robót w sposób wadliwy, Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego 

naprawienia w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterek przez Zamawiającego lub w 

innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

1.6. Pozostałe informacje 

Kary umowne: 

1) W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie podanym w pkt. 1.3 z winy 

Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości 

netto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2) W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin na jego usunięcie. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto całości przedmiotu umowy. 

3) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć karę 

umowną w wysokości 20 % wartości netto całości przedmiotu umowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli 

zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.  

     2. Dokumenty bezwzględnie wymagane przy złożeniu oferty 

 

a) Oferta cenowa - załącznik nr l. 

b) Oświadczenia - załącznik nr 2. 

c) Aktualną decyzję na transport, o której mowa w pkt. 1.2.2) j). 

d) Oświadczenie podwykonawcy o transporcie odpadu – załącznik nr 3. 

e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji z Centralnej Informacji KRS 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru wygenerowaną ze strony internetowej 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t albo wydruk zaświadczenia o wpisie                 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony 

internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx ; powyższe dokumenty 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx
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powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu otwarcia ofert. 

f) Dodatkowo, w przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, do oferty należy dołączyć umowę 

spółki wraz z aneksami. 

Uwaga: wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 

Oferenta. 

 

3. Kryterium oceny oferty 

 

a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto za całość przedmiotu zamówienia. 

b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki niniejszej 

specyfikacji i uzyska najniższą cenę. 

 

4. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

  

a) Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3000 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych).  

b) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A.CBK 

Bielsko-Biała nr 21 1050 1070 1000 0004 0075 9502. 

c) Wadium musi być uznane na koncie Zamawiającego do dnia 24.10.2017r. 

d) Zwrot wadium wszystkim Oferentom nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z 

wybranym Oferentem. 

e) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium w innych formach. 

f) Brak wpłaty wadium skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

g) Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy                

w wysokości 10 % ceny netto złożonej oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

h) Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form (decyduje Wykonawca): 

- poręczenie bankowe, 

- gwarancje bankowe, 

- gwarancje ubezpieczeniowe 

- pieniądzu.  

i) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: ING 

Bank Śląski S.A. CBK Bielsko- Biała nr 21105010701000000400759502. 

j) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne, nieprzenośne i płatne na pierwsze żądanie, winno zawierać nazwę i adres 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz winno uzyskać moc obowiązującą od podpisania Umowy przez 

obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i być ważne do 30 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót.  

k) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót.  

 

5. Opis przygotowania oferty 

 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

b) Cena oferty musi być wyrażona w PLN złotych netto (cyfrowo i słownie). 

c) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

d) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania firmy. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż 

określone w stosownych rejestrach, należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo. 

e) Poprawki nanoszone w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

f) Wszystkie załączniki stanowiące część SIWZ, winny zostać wypełnione przez Oferentów bez 

wyjątku, ściśle wg wymogów i postanowień zawartych w SIWZ. 

g) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu zaadresowanym na PWiK Sp. z o.o. 44-300 
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Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 15 oraz opisanym:  

"Przetarg nr 35/2017 – wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul.Kopernika rejon budynków 

11b-19c w Wodzisławiu Śl”. 

opakowanie powinno również wskazywać nazwę oferenta. 

h) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę – Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

oferty wariantowej.  

i) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych tj. na złożenie oferty tylko na 

wybrane etapy. 

j) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku 

przetargu. 

     

 6.Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 

 

a) Ofertę należy przesłać na adres Przedsiębiorstwa, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 

24.10.2017r  do godz.15
00

 (decyduje data wpływu) lub złożyć osobiście w Kancelarii PWiK Sp. z 

o.o.  ul. Marklowicka 15 w Wodzisławiu Śląskim do dnia 25.10.2017r do godziny 9
00

. 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017r o godzinie 9
45

. 

c) Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez otwierania.  

 

7. Tryb udzielania wyjaśnień 

 

a) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, jednak nie później 

niż do 20.10.2017r.  do godz.14.
00

. Pytania na piśmie należy kierować na adres: PWiK Sp. z o.o. 

44-300 Wodzisław Ś1.ul. Marklowicka 15, faxem 32 456 38 80 lub e-mailem: poczta@pwik-

wodzislaw.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Treść ewentualnych pytań i 

udzielonych odpowiedzi zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.  

b) Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: 

Kuczok Mirosław tel. 4552634 wew. 343 lub 500 043 413  

Michał Mrozek tel. 4552634 wew. 378 lub 697 470 044  - zakres techniczny 

 

Informacje udzielane będą tylko w dni robocze w  godz. od 8:00 – 14:00. 

 

8.Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

 

a) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. 

b) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do podpisania i 

zwrotu umowy w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Brak zwrotu podpisanej umowy w  

powyższym terminie może skutkować zatrzymaniem wadium, oraz wyborem kolejnej  

najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 

 

9. Uwagi 

 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

b) Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z "Regulaminem udzielania 

zamówień związanych z działalnością sektorową o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 

30.000 euro netto w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.  (postępowanie nie jest prowadzone w 

trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz.U.2013.907 z późn. zm). 

c) Cena ofertowa nie podlega dalszym negocjacjom. 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta cenowa – załącznik nr 1 

2. Oświadczenia – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie podwykonawcy o transporcie odpadu – załącznik nr 3 

mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl
mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl
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Przetarg nr  35/2017      Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2017 

 

 

 

................................................. 

( pieczątka Oferenta z adresem ) 

 

Osoba do kontaktu: …………… 

 

Numer  telefonu :………………  

E-mail………………………… 
                                                                     

 

 

 

Oferta cenowa 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul.Kopernika rejon budynków 11b-19c w 

Wodzisławiu Śl. 
 

Lp Etap Obmiar Cena jednostkowa 

za robociznę           w 

PLN netto 

Wartość w PLN 

netto 

1 Etap I 

Rozebranie  istniejącej 

nawierzchni                    z tłucznia 

grubości 8 cm wraz z transportem 

tłucznia na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce 

 

 

 

 

888 m
2 

 

 

 

 

 

…………. 

PLN/1m
2 

 

 

 

……… 
PLN 

2 Etap II 

Rozebranie istniejącej 

nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm 

wraz z utylizacją asfaltu 

 

 

204 m
2 

 

 

 

…………. 

PLN/1m
2 

 

 

 

……… 
PLN 

3 Etap III 

Demontaż istniejących 

krawężników drogowych 

betonowych  

 

 

 
84 mb 

 

 

…………. PLN/1mb 

 

 

 

……… 
PLN 

4 Etap IV 

Montaż  krawężników drogowych 

betonowych wystających 

100x30x15 cm (materiał nowy) na 

ławie betonowej 15x30 cm  z 

oporem 

 

 

394 mb 

 

 

………… PLN/1mb 

 

 

……… 
PLN 
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5 Etap V 

Wykonanie  krawężników 

drogowych betonowych 

najazdowych 100x22x15 cm 

(materiał nowy) na ławie 

betonowej 15x30 cm  z oporem 

 

 

64 mb 

 

 

………… PLN/1mb 

 

 

……… 
PLN 

6 Etap VI 

Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej: 

a)warstwa wiążąca - 4cm 

 

b)warstwa ścieralna -4cm 

 

 

1092 m
2 

 

 

1092 m
2
 

 

 

…………. 
PLN/1m

2 

 

…………. 
PLN/1m

2 

 

 

 

……… 
PLN 

 

……… 
PLN 

7 Etap VII 

Regulacja włazów żeliwnych 

kanalizacyjnych do wysokości 

niwelety warstwy asfaltowej 

 

 

11 szt 

 

 

…………. 
PLN/1szt

 

 

 

 

……… 
PLN 

8 Etap VIII 

Regulacja wpustów żeliwnych 

deszczowych do wysokości 

niwelety warstwy asfaltowej 

 

 

2 szt 

 

 

…………. 
PLN/1szt

 

 

 

 

……… 
PLN 

Wartość za całość przedmiotu zamówienia PLN netto ……………….. 

 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia (słownie): 

.............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................ ...........[zł] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ...........................                                      …............................................ 

(data i miejscowość)                                                                             (podpis i pieczęć upoważnionego 

                 przedstawiciela Oferenta) 
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                             Załącznik nr 2  

         do SIWZ 35/2017  

  

                                                

Przetarg nr 35/2017 

 

 

 

 

................................................. 

( pieczątka Oferenta z adresem ) 

 

 

 

 

 

Oświadczenia 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że przedmiot postępowania wykonamy na zasadach określonych w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub 

czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji finansowej            

i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

podanych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia 

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

7. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków. 

8. Oświadczamy, iż wszelkie prace będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP, a pracownicy 

wykonujący prace posiadać będą aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP i p.poż, 

a także zostaną zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowisku pracy.  

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm  ISO 9001 – System zarządzania jakością 

oraz   ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego dostępną na stronie internetowej PWiK 

Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów 

prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

 

                                                            
        ...........................                                        …..................................................... 

     (data i miejscowość)                                                                             (podpis i pieczęć upoważnionego 

                 przedstawiciela Oferenta)  
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                            Załącznik nr 3 do SIWZ 35/2017 

                                                 

Przetarg nr  35/2017 

 

 

 

 

................................................. 

( pieczątka Podwykonawcy z adresem ) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie podwykonawcy o transporcie odpadu 

 

Niniejszym oświadczamy, iż w przypadku wyboru oferty firmy:  

 

.......................................................................... 

(nazwa Oferenta) 

 

i zawarcia z nią umowy na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kopernika rejon budynków 11b-

19c  w Wodzisławiu Śl. (przetarg 35/2017) zobowiązujemy się do transportu odpadu o kodzie 170302 

(asfalty) powstałego na skutek realizacji tej umowy.  

 

 

 

 

…..........................................     …............................................ 

     (data i miejscowość)                                                            (podpis i pieczęć upoważnionego 

         przedstawiciela Podwykonawcy)

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

…..........................................     …............................................ 

     (data i miejscowość)                                                              (podpis i pieczęć upoważnionego 

                           przedstawiciela Oferenta)  

 

 

 

 

 

 
   

 


