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OFERTA
na:
„Przebudowa kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3”,
realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM – kanał”
Numer zadania: IN-2017-07
rozpatrywana zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki Wyboru Wykonawców/
Dostawców/ Usługodawców, w trybie przetargu nieograniczonego
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców nr 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
Po zapoznaniu się z materiałami oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze składanymi
przez nas dokumentami na:
przebudowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3, realizowaną
w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
W ramach zamówienia deklarujemy wykonanie następujących prac:
 przebudowę kanalizacji sanitarnej na długości 1337 mb;
 likwidację istniejącej kanalizacji sanitarnej;
 wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na zasoby miasta;
 pełną renowację terenu i nawierzchni po wykonanych robotach;
 wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Deklarujemy:
1.

Wykonanie całości prac za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:
netto:......................................................zł.
słownie ...................................................................
brutto:......................................................zł.
słownie ....................................................................
Podatek VAT przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powyższa kwota obejmuje pełny zakres oferty.

2.

Termin realizacji całości zadania wynosi:
............ dni kalendarzowych (podaje Oferent) na wykonanie całości prac związanych
z przebudową kanalizacji sanitarnej, lecz nie więcej niż 210 dni kalendarzowych łącznie,
rozumianych jako sumaryczna liczba dni kalendarzowych na wykonanie poszczególnych
odcinków kanalizacji, liczonych od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy dla
danego odcinka do dnia jego zakończenia.*
*Ilość dni realizacji każdego odcinka podlega sumowaniu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku realizacji różnych odcinków
w nakładających się, chociażby częściowo terminach, w sumowaniu nie zostaną powielone te same (pokrywające się)
dni.
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Okres gwarancji:
 Czas trwania okresu gwarancyjnego dla wszystkich prac objętych przedmiotem
zamówienia (w tym m.in. na wytrzymałość i szczelność kanalizacji oraz studzienek
kanalizacyjnych), wynosi …. lat (lecz nie mniej niż 5 lat) od dnia podpisania przez obie
strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 W okresie gwarancyjnym, w przypadku wystąpienia awarii lub wady, zobowiązujemy się
przystąpić do jej usunięcia, w terminie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia
o wystąpieniu awarii lub wady przesłanego faksem / e-mailem (potwierdzonego pismem).
 Dokonamy naprawy gwarancyjnej/ usuniemy awarię nie później, niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faksem (potwierdzonego
pismem) awarii lub wady, chyba, że strony uznają, iż z przyczyn niezależnych od
Oferenta, niemożliwe jest usunięcie zgłoszonej awarii lub wady w terminie 14 dni
i poprzez spisanie protokołu zostanie ustalony inny termin. W tym przypadku na Oferenta
nie zostaną nałożone kary z tytułu przekroczenia 14-dniowego terminu na usunięcie
awarii lub wady.
Jednocześnie oświadczamy, że:
- 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;
- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt 5 i 6
Warunków Zamówienia oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu;
- Zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy, który przyjmujemy bez zastrzeżeń;
- Zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty;
- Jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku VAT (*niepotrzebne skreślić).

Jednocześnie oświadczamy, że:
-

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

-

Oświadczamy, że kosztorys ofertowy wykonaliśmy przyjmując poniższe dane wyjściowe
do kosztorysowania:

-

stawki robocizny kosztorysowej

Rg

= .......................... zł / r-g

-

wskaźnik narzutów kosztów pośrednich

Kp

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

-

wskaźnik narzutów zysków

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

-

wskaźnik narzutów do zakupu materiałów

Kz

-

Oświadczamy, że w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót
dodatkowych oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zostaną
one rozliczone na podstawie cen jednostkowych z oferty.

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

Jednocześnie deklarujemy, że:
wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy
lub Kierowników Robót, m.in. monterzy sieci i instalacji kanalizacyjnych 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.).
Niniejsza oferta wraz z załącznikami będzie stanowiła podstawę do zawarcia Umowy.
Poniżej podajemy numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu:
………….…………………………….…………………….…………………
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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*. (*niepotrzebne skreślić)

------------------------------------podpis Oferenta
Załączniki :

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. 3.3.2;

2.

Aktualne 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.

Aktualne 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.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 5.2, 5.3
i 5.10 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.

Wykaz robót budowlanych, tj. min. dwóch budów kanalizacji sanitarnej o wartości min.
800.000,00 zł, wykonanych nie wcześniej niż 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 dowodów określających czy te roboty
budowlane 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 budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty (wzór wykazu robót budowlanych znajduje się w załączniku nr 4 do Warunków
Zamówienia).

6.

Wykaz
osób,
skierowanych
przez
wykonawcę
do
realizacji
zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu
wykonywanych
przez
nie
czynności
oraz
informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób znajduje się w załączniku nr
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5 do Warunków Zamówienia) - wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj :
6.1

Kierownik Budowy (1 osoba) - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych: posiadający uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie
z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane w powyżej określonym zakresie, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć
okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.

7.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości;
Sprawozdanie finansowe podlegające badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z art. 46 Ustawy wraz z opinią o badanym sprawozdaniu i raportem biegłego rewidenta. – za
okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres. W przypadku wykonawców 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.

8.

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa wraz
z potwierdzeniem opłacenia). Ubezpieczenie winno obejmować czas realizacji zamówienia.
Suma gwarancyjna na wszystkie i jedno zdarzenie nie mniejsza niż wartość Zamówienia
ogółem.

9.

Zaparafowany przez osoby upoważnione Wzór umowy wraz z załącznikami;

10.

Zgłoszenie szczegółowego zakresu zamówienia, którego wykonanie Oferent zamierza
powierzyć Podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia Podwykonawcy do
realizacji wskazanego zakresu zamówienia i spełnienie przez Podwykonawcę wymaganych
kryteriów, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia Podwykonawcy do realizacji
wskazanego zakresu zamówienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji
zadania, po podpisaniu umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do
zatwierdzenia umowy zawierane z Podwykonawcami.

11.

Kosztorys ofertowy,

12.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (stosowne oświadczenie znajduje się w załączniku nr 3 do Warunków
Zamówienia). 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.

13.

Oświadczenie dotyczące oferowanych materiałów z załącznikami (np. atesty, certyfikaty
oferowanych materiałów) - stosowne oświadczenie znajduje się w załączniku nr 7 do
Warunków Zamówienia.

14.

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