
 

 

 

 
 

 

 

............................................................ 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

....................................................... 
PIECZĘĆ WYKONAWCY 

(NAZWA I ADRES) 
(w przypadku wykonawców występujących 

wspólnie należy wymienić wszystkich) 
 

 
 
Zamawiający: 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sława 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;  
ul. Długa 1, 67-410 Sława; 
NIP: 4970079636; Regon: 081018215 
tel./fax. 068 356 63 90/ 068 356 53 05;   
 www.zwik.slawa.pl; e-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl  

OFERTA1 
Na: 

ZMIANA 19.03.2018R. 
 

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:  
"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 

aglomeracji Sława” – Etap I – zlewnia oczyszczalni Krążkowo  
-  według warunków kontraktowych czerwony FIDIC" 

ZNAK SPRAWY: ZP-1/RB/E-1/2018 

 
 

My, niżej podpisani: 

....................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 

....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w: 

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

NR REGON: .............................................. NIP …………………………………………… 

                                                 

1 Uwaga! Ofertę należy podpisać na każdej stronie poprzez podpis czytelny lub parafę wraz z imienną pieczątką. 
Podpis nanosi osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca modyfikuje/ wypełnia treść 
formularza tylko w miejscach wskazanych zgodnie z zamieszczaną każdorazowo instrukcją oznaczoną kolorem 
czerwonym! Nie należy usuwać zamieszczonych w formularzach instrukcji ani treści tekstów za wyjątkiem prawa 
do dokonywania przekreśleń tekstów wynikających z ww. instrukcji. 

 

ZAŁACZNIK 1. DO SIWZ IDW 
FORMULARZ OFERTY NA: 

Roboty budowlane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Sława” - Etap I– zlewnia oczyszczalni Krążkowo" - według warunków kontraktowych czerwony FIDIC. 

 

http://www.zwik.slawa.pl/
mailto:sekretariat@zwik.slawa.pl
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(w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich) 

DANE  DO  KORESPONDENCJI: 

Adres: ...................................................... ......................................................................................... 

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

Nr. tel. ............................................................... ; Nr. fax ..................................................................... 

adres e-mail: ..................................................................................................................................... 

1. Oferujemy zrealizowanie zamówienia pod nazwą.:  

"ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
""Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława” –  

Etap I – zlewnia oczyszczalni Krążkowo  
-  według warunków kontraktowych czerwony FIDIC" 

 
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zmówienia obejmującą: TOMI, TOMII i TOM III wraz z 

załącznikami, jak i modyfikacjami i wyjaśnieniami do niej zamieszczonymi na stronie internetowej 

postępowania, (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z załączonym FORMULARZEM CENOWYM zawierającym  

następującą, ryczałtową cenę ofertową wyliczoną, jako suma wycenionych ryczałtowych 

wartości wynagrodzenia przypadających na poszczególne elementy scalone.  

Lp. Określenie Kwota netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

Kwota VAT 
[PLN] 

Kwota brutto 
[PLN] 

 A B C D =B x C E =B + D 

1. "Cena 
ofertowa - 
CO"  
 

.........,........... 23% .........,........... .........,........... 

 

 
RAZEM CENA OFERTOWA PODLEGAJĄCA OCENIE PUNKTOWEJ W RAMACH KRYTERIUM 1 

„CENA OFERTOWA - [CO]"  WYNOSI: 

 

……………….........................,00 ZŁ BRUTTO  

 

(SŁOWNIE)………………………………………………………………………………………… ZŁ BRUTTO 

 

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

 
DATA                                                                                                                                               PODPIS   WYKONAWCY 
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2. Oświadczam,  że: 

1) Podana cena ofertowa zawiera wszelkie elementy składowe niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia, które zostało opisane SIWZ., i uwzględnia wszystkie koszty stałe i 

zmienne zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie niezbędne do wykonania zamówienia w całym 

zakresie realizacji zamówienia;.  

2) Złożona oferta,  

prowadzi / nie prowadzi (*) - do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 

nabycia towarów (Zamawiający musi/ nie musi (*) doliczyć do ceny netto podatek VAT) 

(*)- niepotrzebne skreślić) 

3) Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową - sumą ryczałtowych wycen elementów 

scalonych wymienionych w Formularzu cenowym; 

3. Gwarantujemy realizację przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem następujących 

terminów pośrednich: 

1) Czas na rozpoczęcie robót - do 1 miesiąca od podpisania umowy. 

2) Czas na Ukończenie -  ............................miesięcy od popisania umowy, co zostanie 

potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego zawierającym wykaz wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę uprawniającego Wykonawcę do złożenia wniosku o Świadectwo 

Przejęcia; 

3) Czas na wystawienie Świadectwa Przejęcia wyznacza się na 28 dni od otrzymania Wniosku 

Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia (jeżeli Wniosek jest kompletny i poprawny 

merytorycznie a Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem oraz wykonane zostały 

wszelkie istotne odtworzenia nawierzchni);   

4) - wyznaczający moment zwolnienia 70% gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 

5) Plan płatności cząstkowych  zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu na podstawie zasad 

rozliczania opisanych w SIWZ IDW oraz Harmonogramu Robót,  który zostanie opracowany, 

przekazany i uzgodniony w ciągu do 1 miesiąca od podpisania umowy; 

4.  Akceptujemy warunki płatności wynikające z SIWZ 

1) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

2) Termin dokonywania poszczególnych płatności ustala się na do 54 dni od dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim podpisaniu Przejściowego Świadectwa Płatności 

lub Końcowego Świadectwa Płatności zgodnie z warunkami Kontraktu FIDIC; 

3) Płatności za elementy scalone dokonywane będą na podstawie wyceny wynikającej z 

Formularza cenowego zgodnie z Planem płatności sporządzonego na podstawie 
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harmonogramu rzeczowego realizacji prac w ramach umowy uzgodnionego z Inżynierem 

Kontraktu;  

 

5. Oferujemy następujące warunki w ramach kryteriów oceny ofert 

 

Tabela 1. Oferta Wykonawcy czytana na publicznym otwarciu oceny ofert 

Symbol Nazwa kryterium 
Podkryterium jeśli 

dotyczy 

Maksymalne 
punkty 

cząstkowe w 
ramach 

kryterium 

Oferta 
Wykonawcy 

Jednostka 

A B C D E F 

[KC]-   Kryterium 1: 
Cena ofertowa 
[KC]-  w [ zł ]  
waga 80%  
 

 100  
..................... 
 
Uwaga! Wpisać 
kwotę z 2 
miejscami po 
przecinku 

Zł brutto 

[KOG]- Kryterium 2. 
Dodatkowy okres 
gwarancji w 
miesiącach 
(powyżej 36 m- 
cy)  [KOG]- waga 
10% 

dodatkowe 12 
miesięcy (1 rok) 
gwarancji 
powyżej 36 
miesięcy   

25  
Uwaga! 
Wykonawca 
wpisuje jedną z 
opcji z kolumny 
"C" w postaci 
liczby 
dodatkowych 
miesięcy 
gwarancji 
powyżej 
minimalnie 
wymaganych 3 
lat  

 
miesięcy 

dodatkowe 24 
miesiące  (2 lata) 
gwarancji 
powyżej 36 
miesięcy   

50 

dodatkowe 36  
miesięcy (3 lata)   
gwarancji 
powyżej 36 
miesięcy   

75 

dodatkowe 48  
miesięcy (4 lata)   
gwarancji 
powyżej 36 
miesięcy   

100 

[KRT] Kryterium 3. 
Termin realizacji 
[KRT] - waga 
10%; 
 

krócej o 3 
miesiące (1 
kwartał roku) 
realizacji poniżej 
48 miesięcy   

25  
Uwaga! 
Wykonawca 
wpisuje jedną z 
opcji z kolumny 
"C" w postaci 
liczby miesięcy 
realizacji poniżej 
maksymalnie 
wymaganych 4 
lat  

 
miesięcy 

krócej o 6 
miesięcy (0,5 
roku) realizacji 
poniżej 48 
miesięcy   

50 
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Symbol Nazwa kryterium 
Podkryterium jeśli 

dotyczy 

Maksymalne 
punkty 

cząstkowe w 
ramach 

kryterium 

Oferta 
Wykonawcy 

Jednostka 

A B C D E F 

krócej o 9 
miesięcy (3 
kwartały roku 
roku) realizacji 
poniżej 48 
miesięcy   

75 

  krócej o 12 
miesięcy (1 rok) 
realizacji poniżej 
48 miesięcy   

100   

 

6. Oświadczamy,  iż  jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez 60 dni od daty upływu terminu 

składania ofert, a nasza oferta została odpowiednio zabezpieczona wadium w formie: 

a) W pieniądzu, i prosimy o zwrot tej kwoty w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych na 

następujące konto bankowe: 

…………………………………………………………………………………. (.*) lub (**) 

(*)(Niepotrzebne skreślić) 

b) W postaci gwarancji wadialnej, w tym:  

▪ gwarancji bankowej wystawionej przez...............................................(wskazać nazwę 

gwaranta) ważnej do............................................(*) 

▪ gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez............................................... 

...............................................(wskazać nazwę gwaranta) ważnej 

do............................................(*) 

 (*)Niepotrzebne skreślić) 

(**) Uzupełnić jeśli dotyczy 

7. Warunki gwarancji. 

Oświadczamy, że akceptujemy warunki gwarancji określone w SIWZ TOM I i TOM II polegające w 

szczególności na:  

1) udzieleniu  ….. miesięcznej gwarancji (minimum 36 miesięcy) jakości wykonanych robót i 

przekazanych Zamawiającemu dokumentów budowy i zobowiązujemy się do udzielenia 

wszelkich wyjaśnień i/lub uzupełnień w przypadku stwierdzenia przez organy kontrolujące 

braków i/lub uchybień w dokumentach budowy w całym okresie realizacji Umowy aż do 

całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji w zależności od tego co będzie późniejsze.  
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2) uczestniczenia w corocznych przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego oraz Inżyniera kontraktu oraz do usunięcia usterek wynikających z każdego 

takiego przeglądu zgłoszonych w Protokole z przeglądu gwarancyjnego.  

8. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zostanie powierzone 

podwykonawcom  

(*) (wypełnić jeśli dotyczy a jeśli nie dotyczy to skreślić): 

a) Podwykonawcy, którzy udostępnili nam zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - są to następujące podmioty: 

 

Lp. Nazwa 
Podwykonawcy 

udostępniającego 
zasób na 
spełnienie 

warunków udziału 
w postępowaniu 
(jeśli dotyczy) 

Rodzaj udostępnianego 
zasobu: 

a) Potencjał techniczny lub 
zawodowy, w tym: 
a1) Doświadczenie 
a2) Potencjał kadrowy 
b) potencjał ekonomiczny 
lub finansowy 

Zakres zadań 
powierzanych 

Podwykonawcy zgodny 
z deklarowaną formą 
udostępnienia zasobu  
na spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu 

Oznaczenie 
warunku udziału 
w postępowaniu, 
który Wykonawca  

spełnia przy 
udziale danego 
Podwykonawcy 

(symbol na 
podstawie SIWZ 

IDW lub opis) 

 A B C D 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

b) W realizacji następujących zadań posłużymy się podwykonawcami, których zgłosimy do 

akceptacji Zamawiającego, (jeśli dotyczy), z których Wykonawca będzie korzystał pomimo 

samodzielnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Lp. 
Numer Podwykonawcy (bez konieczności podawania nazwy 

firmy) 
Nazwa zadania które będzie 
powierzane podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty oraz że 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ zgodnie z Wzorem Umowy 

(KONTRAKTEM FIDIC) stanowiącym Tom II. Specyfikacji.   

na TOM II. KONTRAKT, składają się: 
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▪ Część 1. Akt Umowy  

▪ Część 2. Warunki szczególne Kontraktu FIDIC 

▪ Część 3. „Karta Gwarancyjna” 

▪ Część 4. W skład kontraktu wchodzą ponadto warunki ogólne (książka FIDIC) które mają 

zastosowanie w miejscach stosownych odwołań do tych warunków dlatego zaleca się 

Wykonawcom zapoznanie z tym dokumentem przed złożeniem oferty. Książka FIDIC jest do 

dostępna pod adresem: http://sidir.pl/ksiegarnia/ 

9. Przyjmujemy do wiadomości, iż w skład kontraktu wchodzą m.in.: warunki ogólne 

(książka FIDIC), które mają zastosowanie w miejscach stosownych odwołań do tych 

warunków we wzorze umowy stanowiącym TOM II SIWZ.2 z którymi zapoznaliśmy się 

przed złożeniem niniejszej oferty. 

10. Zobowiązujemy się do ubezpieczenia kontraktu na kwotę 40.000.000,00 zł na warunkach 

wynikających z SIWZ (w zakresie dopuszczalnych wysokości franszyz redukcyjnej i/lub 

integralnej. - Wysokość wkładu własnego w szkodzie może wynieść maksymalnie 

100.000 zł). Ubezpieczenie kontraktu zostanie dostarczone najpóźniej w dniu przekazania 

Terenu Budowy (do 30 dni od podpisania Umowy); - ZMIANA 23.03.2018R. 

11. Zobowiązujemy się do utrzymywania ważności polisy OC na kwotę min 40.000.000 zł 

przez cały czas realizacji umowy. 

12. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z kompletną SIWZ 

IDW opublikowaną na stronie internetowej postępowania;. 

13. Oświadczamy, iż składając niniejszą ofertę jesteśmy związani odpowiedziami 

udzielonymi przez Zamawiająco na pytania Wykonawców do SIWZ w czasie od publikacji 

ogłoszenia do składania ofert (jeśli dotyczy) 

14. Oświadczamy, że następujące dokumenty, będące częścią oferty są tajne i nie mogą być 

ujawnione ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 pkt. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 

153 poz. 1503, z późn. zm.).: 

                                                 
2 WARUNKI OGÓLNE UMOWY TO WARUNKI KONTRAKTOWE  FIDIC  
dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 
4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów,  FIDIC (książka  czerwona), 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, 29 
Rue de Pre-Bois, Cointrin, dostępne pod adresem:  
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok.429 
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl 
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a) ......................................................................................strona/ny nr......................... 

b) .....................................................................................strona/ny nr............................. 

c) ……………………………………………………………strona/ny nr................................ 

Dokumenty te oznaczone zostały klauzulą „TAJNE”.  

15. W razie gdyby w toku oceny ofert według kryteriów oceny nasza oferta została oceniona 

najwyżej zobowiązujemy się do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego wszystkie 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie 

podleganie wykluczeniu zgodnie z wymaganiami SIWZ IDW; 

16. Zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia 

dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, w tym do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co 

nastąpi zgodnie z wymaganiami SIWZ IDW ; 

17. Zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do podpisania 

Umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z Wzoru Umowy, który stanowi Tom II SIWZ; 

18. Załącznikami do niniejszej Oferty, przekazywanymi przez wszystkich Wykonawców wraz 

z ofertę są3: 

▪ Załącznik 2. Załącznik do oferty (FIDIC)  

▪ Załącznik 3. Formularz cenowy 

▪ Załącznik 4. Doświadczenie Wykonawcy   

▪ Załącznik 5. Potencjał Kadrowy   

▪ Załącznik 6. Oświadczenie JEDZ (Wykonawcy i członka konsorcjum - jeśli dotyczy) 

▪ Wadium (jeżeli nie zostało wniesione w pieniądzu - gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa 

- oryginał dokumentu (*); 

▪ Pełnomocnictwo do podpisania Oferty (jeśli dotyczy) 

▪ Pełnomocnictwo podmiotu reprezentującego Wykonawców składających ofertę wspólną 

(jeśli dotyczy) 

▪ Inne ; 

▪ ......................................... 

▪ ........................................etc. 

 
 

 

                                                 
3  Należy zmodyfikować /dostosować listę załączników odpowiednio do formy prawnej Wykonawcy i 
charakterystyki jego oferty/ Podana lista pełni wyłącznie funkcję pomocniczą i należy sprawdzić listę załączników, 
jaka obowiązuje Wykonawcę w każdym przypadku indywidualnie; 


