
  

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Formularz oferty 

 
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, 
Jaśminowa w Białogardzie”. 

 
 
1. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy: 

 
nazwa firmy (imię i nazwisko)…………………………………………...………………...…… 

ulica……………………………………………….……..nr domu………………..…………… 

kod…….…………........miejscowość………………...…………………………………….…… 

tel.: ……………………………….…….……….fax: …………….………………...………….. 

e-mail: ………………………………………………… 

             NIP:............................................................ REGON:.................................................................... 

             Konto bankowe:............................................................................................................................. 

 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 
 

Cena oferty ogółem – Etap I + Etap II  
 

Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: ……………………………………….……………….…………………....................) 

 Podatek VAT w wysokości 23%: ……………………..zł 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

Cena brutto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

 

Cena oferty – Etap I: 
 

Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: ……………………………………….……………….…………………....................) 

 Podatek VAT w wysokości 23%: ……………………..zł 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 



  

 

 

Cena brutto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

 

Cena oferty – Etap II: 
 

Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: ……………………………………….……………….…………………....................) 

 Podatek VAT w wysokości 23%: ……………………..zł 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

Cena brutto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

 

3. Wadium w wysokości 10. 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) zostało wniesione w 
formie:  ………………………….……….……. 

4. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, kwotę należy zwrócić na nr konta: 

      ……………………………………………………………………………………………… 

5. Wykaz usług, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 
 
1. Załącznik do formularza ofertowego nr 1 

2.  Załącznik do formularza ofertowego nr 2 

3.  Załączniki nr 2, 3, 4, 5 – Oświadczenia Wykonawcy 

4.  Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych, 

5. ………………………………………………………….. 

 
 

 
 
……………………………., ………………….                         ……............................................ 
               miejscowość                           dnia                                                    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                                                 do reprezentacji Wykonawcy) 



  

 

 
Załącznik do formularza ofertowego nr 1  

 
 

W cenie oferty Etap I uwzględniono: 

 
a) Wartość budowy sieci wodociągowej : 

      Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

b) Wartość budowy odgałęzień wodociągowych do granic działek : 
    (zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego nr 2)  

 

      Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

c) Wartość budowy sieci kanalizacji sanitarnej : 

       Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………….) 

d) Wartość budowy odgałęzień kanalizacyjnych do granic działek : 
      (zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego nr 2)  

 

       Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

 
W cenie oferty Etap II uwzględniono: 

 

a) Wartość budowy sieci wodociągowej : 

      Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

b) Wartość budowy odgałęzień wodociągowych do granic działek : 
    (zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego nr 2)  

      

 Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

c) Wartość budowy sieci kanalizacji sanitarnej : 

       Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie:………………………………………………………………………………) 



  

 

 

d) Wartość budowy odgałęzień kanalizacyjnych do granic działek : 
      (zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego nr 2)  
 

       Cena netto: …………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………….……………………………....................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………., ………………….                         ……............................................ 
               miejscowość                           dnia                                                    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                                                 do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

 
  ......................................, .................. 

                                             miejscowość             dnia
  

    
  

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 
 

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, 

Jaśminowa w Białogardzie”. 
 
 

oświadczam, że 

firma: ..............................................................................................................................................

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

 
 
spełnia warunki dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

5. Prowadzą działalność gospodarczą upoważniającą do wystawienia faktury / rachunku za  

    wykonany przedmiot zamówienia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 
 



  

 
 

załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
                                                                              

           ......................................, ................ 
                                      miejscowość                    dnia

  
    
    

 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, 

Jaśminowa w Białogardzie”. 
 
oświadczam, że nie jesteśmy Wykonawcami: 

 

1. którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

2. w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem,  
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4. podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 

5. którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego  
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; 

 
 
 
 
 

……................................................................. 
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 



  

 
 
 
 

załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

           ......................................, .............. 
                                         miejscowość                  dnia

  
    

  
 
    
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, 

Jaśminowa w Białogardzie”. 
 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia przedstawionymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do złożenia oferty. 

 
 
 
 
 
 
 

……................................................................. 
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy) 
    

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 

           ......................................, ............. 
                                         miejscowość                  dnia

  
    

  
 
    
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, 

Jaśminowa w Białogardzie”. 
 
 

 
 
 

Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne / że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu*. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

…….................................................... 
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 
 
 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 

załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
           ......................................, .............. 
                                             miejscowość                  dnia

  
 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, 

Jaśminowa w Białogardzie”. 

 

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania o 

udzielenia zamówienia wykonaliśmy następujące podobne roboty budowlane: 

 

L.p. 
Przedmiot na rzecz, 
którego wykonano 
robotę budowlaną 

Przedmiot oraz lokalizacja 
roboty budowlanej 

Wartość 
wykonanej roboty 

budowlanej 

Data 
wykonania 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Uwaga: W przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, Wykonawca wskazuje ten okres. 

 

 

 

 

…….................................................... 
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA NR  ………./2018 
 
 
Zawarta w Białogardzie w dniu ……………..  pomiędzy: 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie, ul. Ustronie 

Miejskie 1, 78-200 Białogard, NIP 672-000-62-06, REGON 330897173,  reprezentowaną 

przez: 

• Prezesa Zarządu – Mariannę Przychodni, 

• Wiceprezesa Zarządu – Dorotę Borsuk, 

zwaną dalej „Zamawiaj ącym”,  

a 

……………………………………………………………………., NIP ……………………., 

REGON ………………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez:  

• ………………………………………, 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaśminowa w 

Białogardzie. 

2. Zakres robót obejmuje: 

Etap I 

a) Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ulicy 

Brzozowej i Dębowej oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy 

Polnej tj.: 

• PE 110,  L = 281 mb,  

• PE 90, L = 9 mb, 

• PE 32, L = 77 mb, 

• montaż hydrantu p.poż. nadziemnych DN80 mm – 3 kpl.,  

• montaż uzbrojenia sieci wodociągowej: zasuwy. 

b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w 

ulicy Brzozowej i Dębowej oraz włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w 

ulicy Polnej tj.: 

• PVC –U 200, L =271 mb, 

• PVC –U 160, L = 77 mb, odgałęzienia 

• montaż uzbrojenia sieci kanalizacyjnej: studnie 



  

 

Etap II 

a) Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ulicy 

Jaśminowej i Jarzębinowej oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w 

ulicy Polnej tj.: 

• PE 110,  L = 202 mb,  

• PE 90, L = 4,5 mb, 

• PE 32, L = 41 mb, 

• montaż hydrantu p.poż. nadziemnych DN80 – 2 kpl.,  

• montaż uzbrojenia sieci wodociągowej: zasuwy. 

 

b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w 

ulicy Jaśminowej i Jarzębinowej oraz odcinka kolektora w ulicy Polnej z 

włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w działce nr 506 tj.: 

• PVC –U 200, L = 276 mb, 

• PVC –U 160, L = 43,0 mb, odgałęzienia 

• montaż uzbrojenia sieci kanalizacyjnej: studnie 

 

3. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia jest w szczególności zobowiązany do: 

- Ustanowienia kierownika budowy; 

- Zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony 

środowiska; 

- Zgłoszenia rozpoczęcia robót odpowiednim jednostkom, których opinie, 

uzgodnienia i decyzje zawarte są w dokumentacji projektowej. Kopie zgłoszeń 

Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu; 

- Wystąpienia z wnioskiem o zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

wraz z opracowaniem projektu drogowego organizacji ruchu na czas trwania 

robót. Opłaty związane z zajęciem i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym  

ponosi wykonawca  do czasu uzyskania protokołu odbioru końcowego. Kopie 

uzyskanych decyzji Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu;  

- Wykonania inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę wraz z 

mapą synchronizacyjną; 

- Wykonania dokumentacji powykonawczej/odbiorowej; 

- Wykonanie badań bakteriologicznych wody, 

- Wykonanie próby szczelności sieci wodociągowych, 

- Wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowych, 

- Oznakowania trasy wodociągu taśmą wodociągową z wkładką stalową, 



  

- Oznakowania lokalizacji armatury i hydrantów przy pomocy tabliczek 

oznaczeniowych, 

- Wykonanie kamerowania sieci kanalizacyjnej; 

- Odtworzenia terenu budowy zgodnie z decyzją zarządcy drogi, działki, uzyskanie 

protokołu wejścia i zejścia od właścicieli działek, na których była prowadzona 

inwestycja; 

- Spełnienia wszystkich uwag i warunków jednostek uzgadniających dokumentację 

projektową oraz właścicieli działek uwzględnionych w niniejszym zamówieniu; 

- Prowadzenia robót zgodnie z uzyskanymi decyzjami związanymi z realizacją 

powierzonego zadania; 

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej na całym etapie robót i dołączenie jej 

do dokumentacji odbiorowej na nośniku CD. 

 

4. Integralnymi częściami umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……… oraz specyfikacja  

istotnych warunków zamówienia publicznego p.n. „Budowa sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, 

Jarzębinowa, Jaśminowa w Białogardzie”. 

§ 2 

1. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów 

stosowanych w realizacji robót objętych niniejszą umową. 

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami z własnych materiałów zgodnie  

 

z dokumentacją techniczną w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt. 1 

niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym w zakresie 

rozwiązań technicznych i zakresu robót. 

 

§ 3 

1. Wykonawca od chwili podpisania umowy jest zobowiązany wykonywać czynności prawno 

- administracyjne związane z budową np. zgłoszenie rozpoczęcia robót i inne aż po 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

2. Przedstawicielami na placu budowy są: 

a) Kierownik Rejonu Eksploatacyjnego nr 1 –  Jerzy Dziewulski – Zamawiający 

b) Dział Techniczno-Inwestycyjny – Emilia Mostowska – Zamawiający 

c) osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia – …………….. – 

Wykonawca 

 

 

 

 



  

 

§ 4 

1. Strony ustalają umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zakresu określonego w 

etapie I i II na …………………………. zł. netto + 23%VAT słownie: 

………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie w formie fakrur częściowych i końcowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur: 

- pierwszej, częściowej w wysokości do 70% wartości zamówienia na podstawie  

protokołu odbioru robót częściowych określający 100 % wykonanego zakresu robót z 

etapu I, wystawionej do 31.12.2018r., 

- drugiej, częściowej w wysokości do 20% wartości zamówienia na podstawie 

protokołu odbioru robót częściowych określający 100 % wykonanego zakresu robót z 

etapu II, wystawionej do 31.03.2019r., 

- trzeciej, faktury końcowej w wysokości do 10% wartości zamówienia na podstawie 

odbioru końcowego robót wraz z dokumentacją odbiorową, wystawionej do 

15.04.2019r., 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za faktury częściowe i końcową w ciągu 30 

dni od otrzymania faktury VAT 

5. Z pierwszej przedstawionej faktury Zamawiający potrąci kwotę zabezpieczenia należytego  

    wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wartości zamówienia, o którym  

     mowa w § 4ust.1. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 70%  po podpisaniu  

    protokołu odbioru ostatecznego, a 30% po okresie gwarancyjnym. 

7.   Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług: 

- Zamawiający – NIP 672-000-62-06 

- Wykonawca  – NIP ………………… 

§ 5 

1.Wykonawca w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy przystąpi do realizacji prac 

budowlanych objętych niniejszą umową. 

2.Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wnioski 

materiałowe do zaakceptowania.  

3. Termin realizacji zamówienia: 

Etap I - wykonanie robót budowlanych – do 31.12.2018r. 

Etap II - wykonanie robót budowlanych – do 31.03.2019r. 

Etap I i II - przekazanie dokumentacji odbiorowej – do 15.04.2019r. 

 

 

 

 



  

 

§ 6 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 - letniego okresu gwarancji na wykonane roboty licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

§ 7 

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wykonawcy kar umownych: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

-  w wysokości 20% wartości zamówienia, o którym mowa w § 4ust.1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00zł.  

licząc od umownego terminu ich wykonania,  

b) za zwłokę w usunięciu usterek, w wysokości 100,00zł. za każdy dzień zwłoki, licząc od 

ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie usterek,  

c) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on  

odpowiedzialność, w wysokości 20% wartości zamówienia, o którym mowa w § 4ust.1. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie zrealizował przedmiotu 

umowy w przeciągu 14 dni licząc od umownego terminu ich wykonania. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 9 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 
Wykonawca:                                                                                Zamawiający:
                                   


