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Załącznik nr 1 do Warunków
Zamówienia

Dąbrowa Górnicza dn
……………………. ……….
………………………………
Nazwa Oferenta
....................................................................................
....................................................................................
Dokładny adres

OFERTA NA WYKONANIE:
WYMIAN ODCINKOWYCH SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z RENOWACJĄ TERENU W OKRESIE 3 LAT
na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
rozpatrywanego, zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki Wyboru Wykonawców/
Dostawców/ Usługodawców w trybie przetargu nieograniczonego numer IN-2017-09

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców nr 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy realizację robót zgodnie ze
składanymi przez nas dokumentami przetargowymi oraz zapewniamy wykonanie:
Wymian odcinkowych sieci wodociągowych wraz z renowacją,
na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat od dnia zawarcia Umowy
- na podstawie uzgodnień i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,
- zgodnie z obowiązującymi Normami i Prawem Budowlanym oraz danymi
wyjściowymi do kosztorysowania zawartymi w kosztorysie ofertowym
- z zapewnieniem potrzebnych materiałów, odpowiedniego sprzętu oraz
wykwalifikowanej kadry pracowników.
Deklarujemy:
1. wykonywanie całości zadania, t.j. wszystkich prac będących przedmiotem
Umowy, wykonanych w całym okresie obowiązywania Umowy:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
2. wykonanie całości zadania w okresie 3 lat od dnia zawarcia Umowy, zgodnie ze
środkami cenotwórczymi określonymi w ofercie i załączonych kosztorysach
ofertowych, przy czym podatek VAT należy przyjąć jak dla infrastruktury
mieszkaniowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
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3. udzielenie rękojmi na każdą ze zleconych robót zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
4. udzielenie gwarancji, na każdą ze zleconych robót…………..podaje Oferent (lecz nie
mniej niż 5 lat) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony
Umowy.
5. Deklarujemy, że wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod
kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, m.in. monterzy sieci i
instalacji wodociągowych, operatorzy sprzętu oraz brukarze, przewidziani do
realizacji zamówienia zatrudnieni będą przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
6.

Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach
Zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. W przypadku wybrania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
8. Wadium w kwocie 10.200,00 zł zostało wniesione w dniu ........................ w formie
..........................................................................
9. Poniżej podajemy numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium
wniesione w pieniądzu (jeżeli dotyczy):
………….…………………………….…………………….…………………........................
...........
10.Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
Oferta zawiera na stronach: od …..... do …........ informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, że nie mogą one zostać udostępnione. Informacje i dokumenty
zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne*
(* niepotrzebne skreślić)
11. Oświadczamy, że:
wykonamy zadanie własnymi siłami*
przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy Podwykonawcy(ów)*
* niepotrzebne skreślić)
Zakres zlecany Podwykonawcy

Firma Podwykonawcy
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Jednocześnie oświadczamy, że;
1.

Spełniamy warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego
w Warunkach Zamówienia tj.
- Posiadamy kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- Dysponujemy odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową;
- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

2.

Zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i Wzorem Umowy wraz z załącznikami,
który przyjmujemy bez zastrzeżeń;

3.

zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty.

4.

Wykonawca posiada:
a. potencjał produkcyjny sprzętowy, materiałowy i osobowy (pracownicy z
odpowiednimi kwalifikacjami - zgrzewacz PE, monter sieci wod.-kan., pracownik
posiadający uprawnienie w specjalności drogowej);
b. pełne zabezpieczenie związane z prowadzeniem robót drogowych tj. zapory,
zastawy, oświetlenie, znaki drogowe, itd.;
c. sprzęt łączności telefonicznej;
d. odzież ochronną z identyfikatorami firmy.

5.

Wykonawca wykona prace zgodnie z przepisami Ochrony Środowiska, oraz że przy
realizacji prac nie powinny wystąpić przesłanki mogące negatywnie wpłynąć na
środowisko.

6.

obsługa i jednostki transportowo-sprzętowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia
niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem

7.

Jesteśmy / nie jesteśmy*
*niepotrzebne skreślić

8.

Jesteśmy gotowi zawrzeć Umowę z Zamawiającym na warunkach zawartych we
Wzorze Umowy.

9.

Kosztorys ofertowy
kosztorysowania:

podatnikiem

wykonaliśmy

podatku

przyjmując

od

poniższe

towarów

dane

i

wyjściowe

-

stawki robocizny kosztorysowej

Rg

= ....................... zł / r-g

-

wskaźnik narzutów kosztów pośrednich

Kp

= ....................... % od R+S

-

wskaźnik narzutów zysków

Zysk

usług.

do

= ....................... % liczony od
R+S+Kp

10.

wskaźnik narzutów do zakupu materiałów Kz

= ...................... % liczonych od M.

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zostaną one rozliczone
na podstawie cen jednostkowych z oferty.
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Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach i
deklaracjach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji.

Niniejsza oferta wraz z załącznikami będzie stanowiła podstawę do zawarcia
Umowy.

-------------------------------------podpis oferenta
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Załączniki będące integralną częścią Oferty:
1

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oferentów na podstawie pkt. 6.1
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

2.

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;

3.

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

4.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 5.2, 5.3,
5.4 i 5.11 Warunków Zamówienia – część ogólna oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w pkt. 6.5 i 6.6 Warunków
Zamówienia – część ogólna, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

5.

Oświadczenia Oferenta o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Oferent może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Oferentem nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu ( Stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 3
do Warunków Zamówienia)

6.

Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka
współpraca występuje

7.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 45 Ustawy o
rachunkowości – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres.
Sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z art. 64 Ustawy o rachunkowości należy złożyć za powyższy okres
wraz z raportem
biegłego rewidenta. W przypadku Odbiorców
niezobowiązanych do sporządzenia Sprawozdania Finansowego, innych
dokumentów określających przychody oraz zobowiązania i należności – za
okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– za ten okres.
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8.

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż wymaganą przez Zmawiającego w pkt. 3.4.3.2 Warunków Zamówienia
– część ogólna;

9.

wykaz :
a. 5 robót na sieci wod.-kan. w tym wykonanie min.3.000,00 mb sieci
wodociągowych w technologii PE w wykopie otwartym
b. 5 robót na sieci wod.-kan w tym wykonanie 500,00 mb sieci wodociągowych
metodami bezwykopowymi
c. 10 robót dotyczących renowacji terenu- w tym 500 m2 nawierzchni asfaltowej, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem do oferty dowodów określających, czy te roboty zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do
Warunków Zamówienia)

10.

Skierowanie do realizacji zamówienia osoby w szczególności odpowiedzialnej za
kierowanie robotami budowlanymi tj. wykazanie posiadania 1 osoby wyznaczonej
do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w
kierowaniu robotami sanitarnymi w zakresie budowy obiektów gospodarki
wodno – ściekowej (przez co rozumie się: sieć wodociągową) – stosowne
oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia;

11.

Oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponował:
- zespołem z odpowiednimi kwalifikacjami, min 3 pracowników fizycznych (monterzy
sieci wod.-kan, zgrzewacz PE, spawacz gazowy i elektryczny), zatrudnionymi na
umowę o pracę
- pełnym zabezpieczeniem związanym z prowadzeniem robót ziemnych i drogowych
tj. szalunki, zapory, oświetlenia, znaki drogowe, sprzęt łączności telefonicznej,
odzież ochronną z identyfikatorami firmy.
(stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia);

12.

wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia oraz dokumenty
stwierdzające posiadanie lub możliwość stałego dysponowania tymi zasobami na
czas realizacji Umowy z Dąbrowskimi Wodociągami Sp. z o.o.) a w szczególności:
a. koparko – ładowarka kołowa o poj. łyżki 0,25 – 0,6 m3 – 2 szt.
b. samochód samowyładowczy – 2 szt.
c. pompa elektryczna do pompowania wody z wykopu.
d. pompa spalinowa – szlamowa.
e. zgrzewarka doczołowa do rur PE do  315 mm – 1 szt.
f. zgrzewarka elektrooporowa do rur PE do  315 mm – 1 szt.
g. młot hydrauliczny lub pneumatyczny – wyburzeniowy – 1 szt.
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h. walec wibracyjny 1 t i 14 t – po 1 szt.
i. piła do cięcia asfaltobetonu – 1 szt.
j. zestaw igłofiltrowy (instalacja igłofiltrowa) z igłofiltrowym agregatem
pompowym
k. wibromłot do wbijania i wyciągania ścianek szczelnych typu „Larsen” – 1 szt.
l. sprzęt do wykonywania przewiertów horyzontalnych – 1 kpl.
m. sprzęt do wykonywania przewiertów typu „kret” – 1 kpl.
13.

Oświadczenie, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiada wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych (stosowne
oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia)

14.

Zaparafowany przez osoby upoważnione Wzór umowy wraz z załącznikami

15.

Oświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu pracowników (załącznik nr 8 do
Warunków Zamówienia)

16.

Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników o umowę o pracę (załącznik nr 9 do
Warunków Zamówienia)

17.

Niezbędne pełnomocnictwa z Centrali lub Oddziału udzielone osobom
reprezentującym Oferenta (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Oferenta

18.

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do postępowania
przedmiaru robót, zgodnie z zasadami sporządzania kosztorysów podanymi w
załączniku nr 10 do Warunkach Zamówienia.

19.

Inne dokumenty, które Oferent uzna za istotne, należy załączyć na końcu oferty

Powyższe dokumenty, winny być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Oferenta.

Uwaga:
Oferenci, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładają dokumenty zgodnie z wytycznymi opisanymi
w Warunkach Zamówienia – część ogólna pkt. 3.6.
Oferenci , którzy polegają na zasobach innych podmiotów, potwierdzają warunki
spełnienia w postępowaniu zgodnie z wytycznymi opisanymi w Warunkach
Zamówienia – część ogólna pkt. 3.7
Oferenci, którzy zgłoszą wykonanie części zamówienia przez Podwykonawcę
przedkładają dokumenty potwierdzające uprawnienia Podwykonawcy do realizacji
wskazanego zakresu zamówienia i spełnienie przez Podwykonawcę wymaganych
kryteriów. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zadania, po
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podpisaniu umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia
umowy zawierane z Podwykonawcami.
Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Oferentów
wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądać przez zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Oferentów.
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