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Dąbrowa Górnicza dn...................

...................................................
Nazwa Oferenta
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Dokładny adres i telefon, adres e-mail
OFERTA
na:
„Budowa pompowni wody P2 z odwodnieniem, zbiornika ppoż., komory zasuw,
zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia, zjazdu do pompowni wody P2 z
zagospodarowaniem terenu pompowni oraz budowa sieci wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego DN 250 mm w rejonie pompowni
w ul. Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej”.
Numer zadania: IN-2016-18
rozpatrywaną 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:
Budowa pompowni wody P2 z odwodnieniem, zbiornika ppoż., komory zasuw, zasilania
elektroenergetycznego, oświetlenia, zjazdu do pompowni wody P2 z zagospodarowaniem terenu
pompowni oraz budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm w rejonie pompowni
w ul. Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
W ramach zamówienia deklarujemy wykonane następujących prac:
 budowę pompowni wody P2 wraz z zabudową armatury, pełnym wyposażeniem oraz
odwodnieniem,
 budowę zbiornika ppoż. Dn 3600 GRP, V = 220 m3 z płytą fundamentową, włazami
rewizyjnymi, drabinkami złazowymi, pełnym wyposażeniem i dociepleniem termicznym;
 budowę komory zasuw wraz z zabudową armatury (dodatkowo zabudowa 2 przepływomierzy
elektromagnetycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego) oraz z pełnym wyposażeniem,
 budowę zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia do pompowni wody P2
 budowę zjazdu do pompowni wody P2 z zagospodarowaniem terenu;
 budowę sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm na terenie pompowni,
budowa wodociągu na odcinku W32-K2, W38-K2 wraz z połączeniem z istniejącą siecią
wodociągową w węźle W38 oraz budowa wodociągu PE na odcinku W36-W37 wraz z
włączeniem w węźle W37 o długościach zgodnych z przedmiarem robót
 wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego
 wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na zasoby miasta;
 pełną renowację terenu i nawierzchni po wykonanych robotach.
 wykonanie dokumentacji powykonawczej
Deklarujemy:
1.

Wykonanie całości zadania za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:
netto:......................................................zł.

1

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Zasilanie w wodę strefy ekonomicznej „Tucznawa” – II etap]
[IN-2016-18]

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 od dnia przekazania placu budowy (podaje Oferent), lecz nie
więcej niż 180 dni kalendarzowych licząc dnia przekazania przez Zamawiającego placu
budowy, w tym termin wykonania zasilania elektroenergetycznego do pompowni wody P2 nie
później niż do:

14.10.2016 etap I tj. budowa linii kablowej 6(20) kV od miejsca rozgraniczenia własności
urządzeń elektroenergetycznych do stacji transformatorowej oraz budowa stacji
transformatorowej;

16.12.2016 etap II tj. dostosowanie stacji transformatorowej oraz urządzeń
elektroenergetycznych od miejsca rozgraniczenia urządzeń elektroenergetycznych do
stacji transformatorowej do napięcia 20 kV.

3.

Okres gwarancji:
 Czas trwania okresu gwarancyjnego dla wszystkich prac objętych przedmiotem
zamówienia, wynosi:

Na wykonane roboty budowlane ……… miesięcy, lecz nie mniej niż 36 miesięcy
od dnia zatwierdzenia przez obie strony protokołu odbioru końcowego Zamówienia.

Na zabudowane materiały i urządzenia (sprzęt ), zgodnie z okresem gwarancji
producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia zatwierdzenia
przez obie strony protokołu odbioru końcowego Zamówienia.
 zapewniamy czas reakcji serwisu: …… dni, lecz nie przekraczający 14 dni od otrzymania
zgłoszenia o wystąpieniu wady (awarii lub uszkodzenia), przesłanego faksem / emailem, z zastrzeżeniem j/n:
w przypadku wady(awarii lub uszkodzenia) ograniczającej lub uniemożliwiającej prace
obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia
działań w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia, a w przypadku braku możliwości
podjęcia działań, upoważnia Zamawiającego do wykonania działań w zastępstwie, na
koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji.
 W okresie obowiązywania gwarancji zapewniamy czas reakcji na zgłoszenie przez
Zamawiającego awarii lub wady nie przekraczający 1 dnia licząc od otrzymania pisemnego
zgłoszenia przesłanego faksem lub e-mailem (w dniach roboczych).
Jednocześnie oświadczamy, że:
- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia;
- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- 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;
- Zapoznaliśmy się z 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
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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 zostaną one rozliczone na podstawie cen jednostkowych z oferty.

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

Niniejsza oferta wraz z załącznikami będzie stanowiła podstawę do zawarcia Umowy.
Poniżej podajemy numer konta bankowego, na które należy zwrócić
w pieniądzu:

wadium wniesione

………….…………………………….…………………….…………………
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*.

------------------------------------podpis Oferenta
Załączniki :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia Oferentów, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 5.3 do 5.7
Warunków Zamówienia – część ogólna, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym pkt. 5.8 Warunków
Zamówienia – część ogólna, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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6. Wykaz robót budowlanych będących przedmiotem Zamówienia tj. dwóch budów pompowni
wody o wartości min. 800.000,00zł każda oraz min. jednej budowy zbiornika ppoż.
o pojemności min 200m3 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (wzór wykazu robót
budowlanych znajduje się w załączniku nr 4 do Warunków Zamówienia).
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wystarczające będzie
wykazanie wyłącznie osób, o których mowa w pkt 3.6.3) wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, 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 5 do
Warunków Zamówienia);
8. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do Warunków Zamówienia);
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował) osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi:
8.1 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
art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 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.
8.2 Kierownik Robót Budowlanych (1 osoba) – posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego kierowaniu robotami budowlanymi: posiadający uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
uprawniających kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) 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.
8.3 Kierownik Robót Elektrycznych (1 osoba) - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i
aparatury kontrolno-pomiarowej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektro-energetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 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.
9. Sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres;
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10. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (delikt, kontrakt) z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna na
wszystkie i jedno zdarzenie nie mniejsza niż wartość Zamówienia ogółem. Ubezpieczenie OC
będzie posiadało rozszerzenie OC o klauzulę OC pracodawcy. Polisa na czas realizacji
Zamówienia
11. Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka współpraca
występuje,
12. Zaparafowany przez osoby upoważnione Wzór umowy wraz z załącznikami;
13. 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.
14. Kosztorys ofertowy,
15. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184,1618 i 1634),
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie znajduje
się w załączniku nr 3 do Warunków Zamówienia).
16. lnne dokumenty, które Oferent uzna za istotne, należy załączyć na końcu oferty.
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