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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. poz. 907 ze
zmianami)., zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych http:// www.portal.uzp.gov.pl/
 strona internetowa Zamawiającego – www.pgk-brzozow.pl
 siedziba Zamawiającego

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:
Cześć I – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmiennica,
Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
Cześć I
1. Przedmiot inwestycji obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej,,
- budowę przepompowni ścieków
- zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym (gazociągi, kable energetyczne i
telekomunikacyjne),
- zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z drogami powiatowymi i lokalnymi,
- uruchomienie istniejącej przepompowni ścieków.
Opracowaniem niniejszym objęto końcowy zakres robót niezbędny do zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej we wsi
Zmiennica.
2. Istotne parametry inwestycji.
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm - 9 584,0 m,
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm - 4 363,0 m,
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 250 mm - 497,0 m,
- budowa rurociągów tłocznych śr. 50 mm PE - 352,0 m,
- budowa studzienek kanalizacyjnych śr. 400 mm PVC - 357 szt.,
- zabezpieczenie skrzyżowań z gazociągami na budowanej kanalizacji:
a) rurą śr. 450×16,9 mm PVC, L = 5,6 m - szt. 2,
b) rurą śr. 315×11,9 mm PVC, L = 5,6 m - szt. 11,
c) rurą śr. 280×10,8 mm PVC, L = 5,6 m - szt. 52,
d) przełożenie gazociągu przy studzience nr 230, śr.15 mm, L = 10,0 m
- zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z siecią gazową na gazociągach:
a) rurą stalową śr. 133×5,0 mm, L = 3,50 m - szt. 15
b) rurą stalową śr. 194×7,1 mm, L = 3,50 m - szt. 1
- zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:
a) rurą ochronną Arota typ A110PS - 8 szt.
- zabezpieczenie skrzyżowań z rowami melioracyjnymi:
a) rurą śr. 280×10,8 mm PVC, Lc = 24,0 m
b) rurą śr. 315×11,9 mm PVC, Lc = 12,0 m
- zabezpieczenie skrzyżowań z drogami metodą podwiertu:
a) rurą ochronną stalową śr. 324 × 8 mm, Lc = 126,50 m
b) rurą ochronną stalową śr. 406 × 10 mm, Lc = 43,00 m
- budowa estakad nad jarami:
a) w rurze ochronnej stalowej śr. 324 × 8 mm - L = 20,0 m
b) w rurze ochronnej stalowej śr. 406 × 8 mm - L = 24,0 m
- budowa sieciowych przepompowni ścieków - 2 kpl.
- naprawy dróg gminnych i dojazdowych po przekopach pospółką - 1 140,0 m2
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- naprawa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - 132,0 m2
- wytyczenie i inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej - 357 studzienki + 2 przepompownie ścieków.
- mechaniczne czyszczenie zbiornika istniejącej przepompowni śr. 2000 mm wraz z armaturą i orurowaniem - 1 kpl.
- montaż pomp w istniejącej przepompowni ścieków na istniejących stopach sprzęgających wraz z uruchomieniem - 3
szt.
- montaż powiadamiania o stanach awaryjnych, monitoringu i wizualizacji istniejącej przepompowni ścieków wraz z
włączeniem
do istniejącego systemu na oczyszczalni ścieków w Turzym Polu - 1 kpl.
- płukanie i czyszczenie istniejącego rurociągu tłocznego śr. 110 mm PE - 2 602,0 m
- płukanie i czyszczenie istniejącej kanalizacji wykonanej w 1,2 i 3 etapie budowy - 4 012,0 m

Cześć II
1. Przedmiot inwestycji obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę przepompowni ścieków
- zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym (gazociągi, kable energetyczne i
telekomunikacyjne),
- zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z drogami powiatowymi i lokalnymi.
- zabezpieczenie skrzyżowań z rowami melioracyjnymi i potokami
Opracowaniem niniejszym objęto końcowy zakres robót niezbędny do zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej we wsi
Górki.
2.Istotne parametry inwestycji.
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm - 6 858,0 m,
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm - 6 338,0 m,
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 250 mm - 299,0 m,
- budowa rurociągów tłocznych śr. 90 mm PE - 521,0 m,
- budowa studzienek kanalizacyjnych śr. 400 mm PVC - 390 szt.,
- budowa studzienek kanalizacyjnych śr. 800 mm PVC z biofiltrem - 1 szt.,
- zabezpieczenie skrzyżowań z siecią gazową na budowanej kanalizacji:
a) rurą śr. 450×16,9 mm PVC L = 5,6 m - szt. 1,
b) rurą śr. 315×11,9 mm PVC L = 5,6 m - szt. 24,
c) rurą śr. 280×10,8 mm PVC L = 5,6 m - szt. 55,
d) rurą śr. 160×6,2 mm PVC L = 5,6 m - szt. 3,
- zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z siecią gazową na gazociągach:
a) rurą stalową śr. 133×5,0 mm L = 3,50 m - szt. 1
b) rurą stalową śr. 133×5,0 mm L = 9,00 m - szt. 1
- zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:
a) rurą ochronną Arota typ A110PS - 5 szt.
- zabezpieczenie skrzyżowań z rowami melioracyjnymi:
a) rurą ochronną śr. 450×16,9 mm PVC Lc = 6,0 m
b) rurą ochronną śr. 280×10,8 mm PVC Lc = 11,0 m
c) rurą ochronną śr. 315×11,9 mm PVC Lc = 33,0 m
d) rurą ochronną stalową śr. 324×10 mm na estakadzie Lc = 22,0 m
- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi studniami:
a) rurą ochronną stalową śr.324 × 8 mm, Lc = 14,0 m
b) rurą ochronną PE śr.250 × 14,8 mm, Lc = 12,0 m
- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym ropociągiem:
a) rurą ochronną stalową śr. 324 × 10 mm, Lc = 30,0 m
- zabezpieczenie skrzyżowań z drogami metodą podwiertu:
a) rurą ochronną stalową śr. 219 × 7,1 mm, Lc = 6,0 m
b) rurą ochronną stalową śr. 273 × 8 mm, Lc = 9,0 m
c) rurą ochronną stalową śr. 324 × 10 mm, Lc = 237,50 m
d) rurą ochronną stalową śr. 406 × 10 mm, Lc = 212,00 m
- budowa sieciowej przepompowni ścieków - 1 kpl.
- budowa ogrodzenia przepompowni ścieków Lc = 20,0 m
- naprawy dróg gminnych i dojazdowych po przekopach pospółką - 840,0 m2
- naprawy dróg asfaltowych po przekopach - 198,0 m2
- umocnienia dna i skarp rowów i potoków płytami betonowymi ażurowymi - 456,0 m2
- wytyczenie i inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej - 391 studzienek + 1 przepompownia ścieków.

3. Oznaczenie zgodnie z CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45232423-3 Przepompownie ścieków.
4. Opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ zawierająca dokumentację projektową oraz STWiOR
podstawę do wykonania i odbioru robót na etapie realizacji inwestycji oraz przedmiar robót do wyceny
wykonania zamówienia.
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5. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane
w dokumentacji projektowej i SIWZ pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone
w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą
podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta
będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu
„nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. Brak informacji o której mowa wyżej będzie
rozumiany przez Zamawiającego jako zastosowanie materiałów podanych w dokumentacji
i SIWZ.
6. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały
gwarantujące realizację prac zgodnie z SIWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.
7. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z SIWZ, opracowanym projektem i przedmiarem robót.
8. Sprzęt i montowane materiały mają być fabrycznie nowe.
9. Przy realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest min. do:
a) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnienia go
z zarządcami dróg gminnych/powiatowych/krajowych.
b) ponoszenia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami,
c) odbudowanie w całości i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych podczas prowadzenia
prac nawierzchni dróg, zajazdów, chodników, rowów przydrożnych itp.

Rozdział 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane części przedmiotu
zamówienia (cześć I - II), jednak Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje w danej części
(zadaniu).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu
zamówienia osobno - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych na daną część zamówienia - oceniona
na podstawie kryterium oceny ofert.
3. W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko
w danej części.

Rozdział 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy.
2. Jeśli Wykonawca realizację zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom w składanej ofercie
zobowiązany jest umieścić taką informacje wraz ze wskazaniem części zamówienia, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom.
3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdziale 9 pkt 2 lit. a.b oraz podać ich nazwy w składanej ofercie.
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone
zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
5. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi określone
zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
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Rozdział 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone
rozliczenia
między
Zamawiającym
a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby poszczególne części przedmiotu zamówienia został zrealizowane:
a) w terminie do dnia 30 maja 2015 roku kanalizacja miejscowości Zmiennica ,
b) w terminie do dnia 15 września 2015 roku kanalizacja miejscowości Górki,

Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Część I
Posiadania wiedzy i doświadczenia;

a)

Wykonawca spełni warunek jeśli, udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło
nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech robót budowlanych
polegających na rozbudowie lub budowie sieci kanalizacyjnych, a dwie ze zrealizowanych robót
powinny być o wartości co najmniej 2 mln zł. brutto każda.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

b)

Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje lub będzie dysponować minimum:
1) Kierownikiem Budowy posiadającym następujące kwalifikacje:
 co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na
stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, w tym kierowanie budową/modernizacją/przebudową
minimum dwóch sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji
sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów.
c)

Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeśli,


posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej
2 milionów zł,
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Część II
Posiadania wiedzy i doświadczenia;

d)

Wykonawca spełni warunek jeśli, udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło
nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech robót budowlanych
polegających na rozbudowie lub budowie sieci kanalizacyjnych, a dwie ze zrealizowanych robót
powinny być o wartości co najmniej 2,2 mln zł. brutto każda.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

e)

Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje lub będzie dysponować minimum:
2) Kierownikiem Budowy posiadającym następujące kwalifikacje:
 co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na
stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, w tym kierowanie budową/modernizacją/przebudową
minimum dwóch sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji
sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów.
f)

Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeśli,


posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej
2,2 miliona zł,

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień
składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie czy
oferta zawiera oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy, oraz czy złożone
oświadczenia lub dokumenty potwierdzają spełnianie tych warunków. Ocena spełniania warunków
wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów stosując
formułę „spełnia” – „nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w
warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w rozdziale 8 pkt 1 lit. a. – c. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie.
W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (złoty), przeliczenia walut należy
dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono,
to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
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Rozdział 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów i oświadczeń:
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b.

c.

sporządzony przez wykonawcę wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,
dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na przykład
referencje.

d. wykazu zawierający imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
e. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia zawarte w „Formularzu Ofertowym”
f. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy w wysokości co najmniej - Cześć I - 2 milionów zł, Cześć II – 2,2 miliona zł. wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku”
Zgodnie z ust. 3 § 1 rozporządzenia o dokumentach, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o
którym mowa w rozdziale 8 pkt 1 lit. c SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, wymaga się przedłożenia ww. informacji dotyczącej tych
podmiotów.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących
dokumentów i oświadczeń:
a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - sporządzonego według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.;
b. aktualnego odpisu 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione
w rozdziale 9 pkt 2 lit. a.- b. muszą być złożone przez każdego z wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
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a. dokumentów wymienionych w rozdziale 9 ptk 2 lit. a.- b. ,
b. pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:
a)
b)

c)
d)

wypełniony „Formularz Ofertowy”, łącznie z tabelą cen poszczególnych elementów robót
stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z założeniami
określonymi w rozdziale 16 SIWZ.

Rozdział 10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 pkt 2;
a. lit. b. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Podstawa prawna; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013 r.
poz.231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,
w jakich dokumenty mogą być składane.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium
1. Ustala się wadium w wysokości Część I - 80 000,00 PLN, słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych,
Część II - 100 000,00 PLN, słownie: sto tysięcy złotych.
2.

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu - wpłaca się (tylko przelewem) na rachunek:
Bank PBS w Sanoku oddział w Brzozowie
63 8642 1113 2011 9314 2647 0001
z adnotacją "Wadium - przetarg nr „………….. – Cześć I " lub "Wadium - przetarg nr „………….. –
Cześć II " (do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu),
lub
b.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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c.

gwarancjach bankowych;

d.

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e.

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z poźn. zm.);

Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej załączyć do oferty w formie oryginału (celem
przekazania do Wydziału Finansowego) a kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
należy trwale złączyć z ofertą.
3. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu
00
składania ofert, tj. do godz. 10 dnia 31 lipca 2014 r.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
Uwaga:
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności,
w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,
2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie
niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez
jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
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Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z
wykonawcami
oraz
przekazywania
oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

a) w sprawach przedmiotu zamówienia:
Stanisław Piątek
tel. (13) 43 415 91 fax. (13) 43 410 91, 605 881 961, email: pgk@onet.eu
w godz. pomiędzy 7:30 a 14.30
b) w sprawach procedury przetargowej jest:
Arkadiusz Sabat
tel.500 499 618, email: lilsab@wp.pl
w godz. pomiędzy 7:30 a 14.30
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą drogą faksową lub elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiada
poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie
następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub pocztą
elektroniczną , na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia
wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty
elektronicznej lub faksu. Oczywiście forma pisemna jest zawsze dopuszczalna na każdym etapie
postępowania.
3. Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim
uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie
internetowej, na której została udostępniona SIWZ nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jednocześnie dla usprawnienia udzielania powyższych wyjaśnień Zamawiający
prosi o przesyłanie również w wersji elektronicznej treści pytań Wykonawcy na adres:

pgk@onet.eu
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej, zamieści także na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej
specyfikacji.

Rozdział 13. Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertą należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach (np. kopertach)
zaadresowanych i opisanych:
-opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z o. o. w Brzozowie,
ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, pokój nr 3
OFERTA NA ……………………………………………………………………..

Numer sprawy: ………/14
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.
oraz należy wpisać: pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu,
miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
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Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
4. Oferta musi być złożona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana na
maszynie do pisania, komputerze lub inny trwały i czytelną techniką biurową, w formie spiętej, wskazane
jest ponumerowanie zapisanych stron oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert
w postaci elektronicznej.
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań
w
wysokości
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców
albo w ewidencji działalności gospodarczej.
6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, to pełnomocnictwo musi zawierać zakres
upełnomocnienia.
7. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty:
a. Mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii, podpisanych przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
b. dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone przez osobę/osoby uprawnione, złożone podpisy: podpis
z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy;
c. w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
d. w przypadku dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dysponowanie zasobami
podmiotów trzecich muszą być przedstawione w formie pisemnych oryginałów, nie jest
dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność
z oryginałem.
9. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.),muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty. W innym
przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być
udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.
10. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji i spowoduje ich odtajnienie.
11. Wszelkie poprawki, zmiany lub skreślenia w tekście oferty muszą być parafowanie, datowane
własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
13. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
14. Zaleca się opracowanie oferty wg wzoru załączonego do specyfikacji - Załącznik nr 7 do SIWZ niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty.
15. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu doskładania ofert zmienić lub
wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem
składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, pokój nr 3,
w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku, godz. 10.00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2014 roku , godz. 11.00., ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów,
pokój nr 4,
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający
prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie datę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub
kurierską).

Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
zasadami kosztorysowania robót budowlanych i przy zachowaniu następujących założeń:
a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót
określonymi w przedmiarach robót, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej specyfikacji,
b) kosztorys uproszczony musi zawierać formułę kalkulacyjną określającą narzuty do R, M i S w celu
obliczenia kosztów bezpośrednich, pośrednich i zysk oraz stawkę roboczogodziny. Formuła ta oraz
wysokość narzutów będą obowiązywać przez cały okres wykonywania robót.
c) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost
z przedmiaru robót, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty
utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy,
ubezpieczenia budowy, opłat środowiskowych, sporządzenia planu BIOZ, w przypadku uszkodzenia
istniejących dróg, chodników koszty ich odtworzenia, bieżącego sprzątania ścieżek, zabezpieczenia
pni drzew przed uszkodzeniem, wywozu nadmiaru gruntu, projektu organizacji robót i inne
czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. obsługa geodezyjna, geologiczna,
geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik
nr 8 do niniejszej specyfikacji,
d) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również
do ogólnej ceny oferty),
e) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod
warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie
mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych,
f) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót,
g) zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, materiałów itp.
o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ i dokumentacji projektowej.
h) jednostki miar są niezmienne.
i) przyjęcie wartości „0” zero oznaczać będzie, że wartości określone w danej pozycji uwzględniono
w innych pozycjach lub obejmują je koszty pośrednie,
j) zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich
wyjaśnień, modyfikacji oraz dokumentów stanowiących „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,
k) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wykonania
i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy kosztorysów
opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej; wliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być
identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej; także ogólna cena ofertowa wyliczona
tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie; ceny tych samych składników
cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branży robót,
l) Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia,
2. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i słownie (podawanie ceny w
inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać
do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę
powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b)oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek – jeżeli podano prawidłową stawkę podatku VAT, lecz niepoprawnie wyliczono wartość
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VAT i kwotę brutto (w wyniku błędu w przemnożeniu) za prawidłową przyjmuje się wartość netto
za przedmiot zamówienia, a następnie oblicza się wartość VAT i kwotę brutto oferty.
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, a które nie powodują istotnych
zmian w treści oferty np.:
- błąd w jednostkach miar w kosztorysie ofertowym (zostanie poprawiony na taki jaki jest
w przedmiarze),
- błąd w ilościach w kosztorysie ofertowym w porównaniu z przedmiarem (zostanie poprawiony
na taki jaki jest w przedmiarze z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek tj. wartości netto oferty, kwoty VAT i kwoty brutto oferty),
4. Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
Nr:

Nazwa kryterium:
1 Cena (koszt)

Waga:
100 %

1. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryterium:
1

Wzór:
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
Gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie będzie liczona wg

2. UWAGA
Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczony/zainstalowany sprzęt/materiały nie może być krótszy
niż wskazany w opisie SIWZ. Jeżeli w opisie nie podano okresu gwarancji to nie może ona być krótsza
niż 6 lat.

3. Komisja Przetargowa dokonuje oceny ofert w sposób zespołowy. Suma punktów uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć
uwierzytelniony przez siebie odpis polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania frontu robót.

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
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1. Zamawiający
ustalił
zabezpieczenie
należytego
wykonania
„zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

umowy,

zwanego

dalej

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu na konto Bank PBS w Sanoku oddział w Brzozowie 63 8642 1113 2011 9314 2647 0001
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
6. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 3.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za
częściowo wykonane roboty budowlane. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż
pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 prawa zamówień
publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. Zwrot zabezpieczenia
nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 prawa zamówień publicznych.

Rozdział

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie,
z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz
zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością
realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności ( nie będących „siłą wyższą” ), grożące rażącą stratą,
których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
c) zaistnienia konieczności dokonania zmian umowy w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie
pomiędzy Zamawiającym a instytucją udzielającą dofinansowania zadania.
2. Istotne postanowienia umowy oraz katalog okoliczności, które mogą spowodować istotne zmiany
postanowień umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

Rozdział 21. Oferty wspólne
Wykonawcy składający oferty wspólne ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinna spełniać
następujące wymagania:
1. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
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a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu określone w art. 24 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej - składa każdy z partnerów konsorcjum (spółki cywilnej)
w imieniu swojej firmy,
b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik
konsorcjum (spółki cywilnej) w imieniu całego konsorcjum (spółki cywilnej),
c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków
składają ci partnerzy konsorcjum , którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spienienie
odpowiadają? (np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia;
3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku udzielenia zamówienia) wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum , zawierającą, co
najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem przedmiot zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizacji
zamówienia;

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca
się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje
informacje, korespondencji, itp.;

Rozdział 22. Inne informacje
1. Nie przewiduje się:
-zawarcia umowy ramowej,
-ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

Rozdział 23. Wymagania techniczne, jakościowe i organizacyjne
1. Wbudowane materiały muszą spełniać kryteria określone w ustawie Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty itp.
2. Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu
o projekty, Polskie Normy, Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót, wytyczne polskich
instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska itp.) i zgodnie z Prawem Budowlanym sztuką budowlaną oraz
poleceniami Zamawiającego.
3. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, gruz, odpady materiałowe i pozostałości po robotach
rozbiórkowych, we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi
wykonawca.
4. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i Ppoż.
5. Wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy, w którym powinny być prowadzone zapisy
odbioru robót podlegających zakryciu potwierdzone przez inspektora nadzoru.
6. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone materiały
i sprzęt na okres nie krótszy niż 6 lat, chyba że zapisy SIWZ i umowy stanowią inaczej.
7. Jeżeli w dokumentacji projektowej, technicznej, przedmiarach robót oraz opisie przedmiotu zamówienia
zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym
wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami
i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania
wymagań dotyczą warunków równoważności. Każdy z oferentów może zastosować materiały
równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym materiałom opisanym w w/w
dokumentacji zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ust.6 SIWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje
jej odrzucenie.
9. Prace będą prowadzone przy obiektach czynnych, przy drogach oraz przy ciągach pieszych. W
związku powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w
15

czasie prowadzenia prac budowlanych. Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji
lokalnej miejsca wykonania robót. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
Wykonawca ma tak prowadzić roboty aby był możliwy dojazd do budynków i posesji itp.
10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
11. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom,
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Przesłanki wniesienia odwołania i terminu wniesienia odwołania oraz rozstrzygniecie
i termin rozstrzygnięcia odwołania – zgodnie z przepisami ustawy podanymi w Rozdziale 2 - Działu VI
ustawy – Środki ochrony prawnej.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1.
2.
3.
4.

wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia – projekty.
Załącznik Nr 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
Załącznik Nr 3. Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
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Załącznik nr 2

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony
na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Turze Pole- etap II Zmiennica” współfinansowanego z programu PROW 20072013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej oraz zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”.
zgodnie z wymogami art. 22. ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych oświadczam, że :

1.
2.
3.
4.

Posiadam wiedzę i doświadczenie,
Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw wykluczenia z postępowania
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Turze Pole- etap II Zmiennica” współfinansowanego z programu PROW 20072013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej oraz zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”.
oświadczam, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. Nr 113 z 2010 roku, poz.759 ze zm. ).

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 4

pieczęć wykonawcy

WYKAZ PERSONELU
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Turze Pole- etap II Zmiennica” współfinansowanego z programu PROW 20072013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej oraz zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”.
oświadczamy, że:
dysponujemy osobami spełniającymi wymagania określone w rozdziale 8 ,ust. 1 pkt b specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
Rodzaj
specjalności

Imię i nazwisko osoby, która
będzie pełnić poszczególne
funkcje wraz z informacją czy
osoba jest pracownikiem
wykonawcy*

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych czynności

Numer uprawnień, data ich
wydania, zakres
uprawnień, nazwa organu,
który je wydał

w zakresie
specjalności
instalacja
sanitarne

* W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie
tych podmiotów (zgodnie z załącznikiem nr 8 SIWZ) do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia; w przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej
działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji
w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 5

pieczęć wykonawcy

WYKAZ
zrealizowanych robót budowlanych*

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Turze Pole- etap II Zmiennica” współfinansowanego z programu PROW 20072013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej oraz zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”.
oświadczamy, że:
zrealizowaliśmy co najmniej trzy roboty budowlane spełniające wymagania określone w rozdziale 8 ,ust. 1
pkt a specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nazwa i adres
obiektu oraz
nazwa i adres
wykonawcy
przedmiotowych
robót
budowlanych

Opis wykonanych robót wraz
z ich zakresem

Termin
rozpoczęcia i
zakończenia
realizacji robót

Wartość brutto
zrealizowanych
robót

Odbiorca (zamawiający)
nazwa, adres, telefon

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

* W przypadku gdy wykonawca polega na doświadczeniu i wiedzy innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie z niego mógł skorzystać, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia lub oddadzą do dyspozycji zamawiającego niezbędne zasoby do
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 6

pieczęć wykonawcy

INFORMACJA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego informuję/emy,
iż zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;




Nie przynależymy do grupy kapitałowej.1
Przynależymy do grupy kapitałowej, a lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej
zawarta jest poniżej1.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ………………………………..………………………………….
4. ………………………………..………………………………….

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

1

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7
/pieczątka firmowa Oferenta/

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I
DANE OFERENTA:
1. Pełna nazwa:
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Adres Oferenta:
...............................................................................................................................................................
...................................................................................województwo:………………………
tel……………………………………………..., faks ............................................. ……………
e-mail:…………………………………………, www …………………………………………
3. REGON, NIP, KRS:
.......................................................................................................................................................
PRZEDMIOT OFERTY:
Oferta dotyczy zamówienia publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana
Grodka w Sanoku - według SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:
na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Turze Pole- etap II Zmiennica” współfinansowanego z programu PROW 20072013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto:
.........................................................................................................................................PLN
(słownie:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................PLN)
VAT …… % ...............................................................
Cena brutto oferty łącznie:
...................................................................................................................................PLN
(słownie:............................................................................................................................
..................................................................................................................................PLN)
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Zgodnie z poniższą tabelą cen poszczególnych elementów robót i kosztorysem
ofertowym:
Lp.

Wyszczególnienie (element robót)

Wartość netto PLN

I

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmiennica

1

Sieć kanalizacyjna - roboty ziemne

2

Sieć kanalizacyjna - roboty montażowe

3

Sieć kanalizacyjna - obsługa geodezyjna

4

Przepompownia ścieków P1 - roboty ziemne

5

Przepompownia ścieków P1- roboty montażowe

6

Przepompownia ścieków P2 - roboty ziemne

7

Przepompownia ścieków P2- roboty montażowe

8

Roboty na istniejącej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków

Razem
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Ceny powyższe zawierają wszystkie koszty konieczne do zakończenia realizacji
zamówienia w zaoferowanym czasie wynikające z przedmiarów robót i SIWZ.
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami
przedstawionymi w SIWZ. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny
z zakresem objętym SIWZ.
Podatek VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia. Wykaz tych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty.
Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie
w wysokości co najmniej 2 milionów zł, co potwierdzamy załączoną do oferty informacją
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadamy rachunek.
Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą,
przedstawimy przed podpisaniem umowy kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze
umowy. Zobowiązujemy się również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy
potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do
14 dni kalendarzowych od wystawienia polisy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się dokumentami będącymi
w posiadaniu Zamawiającego).
Wadium w kwocie 80 tys. zł zostało wniesione w dniu ………w formie: ........... …. Zwrotu
wadium prosimy dokonać na konto: .................................................... lub na adres:
......................................................................................Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej
winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.
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IX.

X.

Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
i zobowiązujemy się, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*:
Lp. Wskazanie (opis) części zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom:
1.
2.
3.
4.
5.

XI.
XII.

Oświadczamy że udzielimy gwarancji na wykonane prace oraz dostarczony sprzęt
i materiały: Zgodnie z opisem w SIWZ.
Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................

............................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania firmy)
...........................................
(miejscowość, data)
* wypełnić jeżeli dotyczy
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Załącznik nr 7
/pieczątka firmowa Oferenta/

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II
DANE OFERENTA:
1. Pełna nazwa:
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Adres Oferenta:
...............................................................................................................................................................
...................................................................................województwo:………………………
tel……………………………………………..., faks ............................................. ……………
e-mail:…………………………………………, www …………………………………………
3. REGON, NIP, KRS:
.......................................................................................................................................................
PRZEDMIOT OFERTY:
Oferta dotyczy zamówienia publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana
Grodka w Sanoku - według SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:
na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Górki”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto:
.........................................................................................................................................PLN
(słownie:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................PLN)
VAT …… % ...............................................................
Cena brutto oferty łącznie:
...................................................................................................................................PLN
(słownie:............................................................................................................................
..................................................................................................................................PLN)
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Zgodnie z poniższą tabelą cen poszczególnych elementów robót i kosztorysem
ofertowym:
Lp.

Wyszczególnienie (element robót)

Wartość netto PLN

I

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmiennica

1

Sieć kanalizacyjna - roboty ziemne

2

Sieć kanalizacyjna - roboty montażowe

3

Sieć kanalizacyjna - obsługa geodezyjna

4

Przepompownia ścieków - roboty ziemne

5

Przepompownia ścieków - roboty montażowe

6

Przepompownia ścieków - ogrodzenie

Razem
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Ceny powyższe zawierają wszystkie koszty konieczne do zakończenia realizacji
zamówienia w zaoferowanym czasie wynikające z przedmiarów robót i SIWZ.
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami
przedstawionymi w SIWZ. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny
z zakresem objętym SIWZ.
Podatek VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia. Wykaz tych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty.
Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie
w wysokości co najmniej 2,2 miliona zł, co potwierdzamy załączoną do oferty informacją
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadamy rachunek.
Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą,
przedstawimy przed podpisaniem umowy kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze
umowy. Zobowiązujemy się również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy
potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do
14 dni kalendarzowych od wystawienia polisy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się dokumentami będącymi
w posiadaniu Zamawiającego).
Wadium w kwocie 100 tys. zł zostało wniesione w dniu ………w formie: ........... ….
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: .................................................... lub na adres:
......................................................................................Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej
winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.
Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
i zobowiązujemy się, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*:
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Lp. Wskazanie (opis) części zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom:
1.
2.
3.
4.
5.

XI.
XII.

Oświadczamy że udzielimy gwarancji na wykonane prace oraz dostarczony sprzęt
i materiały: Zgodnie z opisem w SIWZ.
Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................

............................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania firmy)
...........................................
(miejscowość, data)
* wypełnić jeżeli dotyczy
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Załącznik nr 8
WZÓR UMOWY
Umowa została zawarta w ................, dnia………….. pomiędzy :
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Legionów 10
36- 200 Brzozów
KRS 0000189907
REGON: 371168663
PKD(2004)- 9002Z i PKD(2007)- 3811Z
reprezentowana przez:
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a

reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Turze Pole- etap II Zmiennica” współfinansowanego z programu PROW
2007-2013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej oraz zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, strony oświadczają, co następuje:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych
z budową kanalizacji w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze
Pole- etap II Zmiennica”
lub budową kanalizacji w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Górki”
2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, przedmiar robót oraz oferta
przetargowa Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SIWZ i dokumentacji projektowej,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych
w ofercie przetargowej i opracowanego projektu pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla
Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
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przez

Zamawiającego

na

eksploatację

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
parametrów tych materiałów lub urządzeń.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.
6. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany cen jednostkowych.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz posługuje się wykwalifikowaną kadrą
pracowniczą, posiada stosowne ubezpieczenie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
powstałe w toku wykonywania przez niego czynności objętych umową.
§2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, tj. …
2. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do dnia 30 maja 2015
roku,
lub 15 września 2015 roku,
3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę wpisu w dzienniku budowy gotowości do
odbioru końcowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny
element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować
i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty podpisania umowy na podstawie
tabeli cen poszczególnych elementów robót złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
5. W przypadku zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez instytucje
zewnętrzne w stosunku do zapotrzebowań, Wykonawca dokonana odpowiedniej korekty
harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Harmonogram rzeczowo-terminowofinansowy dostosowany do dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych
w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku.
6. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków
finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający.
7. Zmiana wysokości przyznanych zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty
preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty
dokona Wykonawca uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji
Zamawiającego.
8. Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 2 pkt. a) i b) dopuszczalne jest wyłącznie
w przypadku:
a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
pomimo zachowania należytej staranności,
d. konieczność usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmiany dokumentacji projektowej lub/i
specyfikacji technicznych, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
e. wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.
f. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
w szczególności na skutek wystąpienia zamówień dodatkowych, protestów mieszkańców,
przekroczenia ustawowych terminów wydania przez organy administracji lub innych instytucji
branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.
g. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów
technicznych i technologicznych;
h. wystąpienia osuwisk gruntu lub innych, nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i
hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy;
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9. W sytuacjach opisanych w ust. 8 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ponadto opóźnienia muszą być udokumentowane
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
10. W przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy
będzie okresowi przerwy lub przestoju.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Protokolarne przekazanie terenu (frontu) robót w dniu ........................
b) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.
c) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego
d) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy.
e) Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy zgodnie opisem
przedmiotu umowy zawartym w SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie na piśmie wykonanych robót Zamawiającemu.
Prawidłowe wykonanie wszystkich prac w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z
jej przeznaczeniem.
a) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakończeniu robót.
b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnienie go
z zarządcami dróg. Przejęcie od zarządcy drogi, niezbędnego do wykonania robót pasa drogowego
oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektem organizacji ruchu.
c) Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami,
d) Jeżeli Zamawiający, Inspektor Nadzoru zażąda w trakcie robót i w okresie gwarancji badań jakości
wykonanych robót, zastosowanych materiałów/urządzeń oraz dostarczonego sprzętu Wykonawca
obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron
niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że zastosowane materiały, bądź
wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy
wyniki badań wykażą, że materiały i wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań
obciążają Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od
Zamawiającego pisemną akceptację eksperta – ekspertem może być osoba fizyczna lub osoba
prawna.
e) Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie robót i utrudnienia w ruchu związane
z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia,
które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców, w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, od daty przyjęcia placu budowy od Zamawiającego do czasu
odbioru końcowego. Dotyczy
to także uszkodzeń dróg, rowów odwadniających, ciągów
drenarskich, wodociągów i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju. Wykonawca, w szczególności, niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub
przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru.
f)

Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie robót.

g) Systematycznego prowadzenia badań zagęszczenia i przedstawienia inspektorowi nadzoru
wyników tych badań przed odtworzeniem nawierzchni.
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h) Usuwanie na bieżąco z pasa drogowego ziemi pochodzącej z wykopów oraz wskazania miejsca
składowania ziemi z wykopów.
i)

Przywrócić tereny zajęte czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz do naprawy ewentualnych
szkód spowodowanych realizacją robót objętych niniejszą umową na terenach sąsiadujących,

j)

Po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie
ustalonym na odbiór robót.

k) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego.
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji,
zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania
robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o
stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych,
zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego
celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu
placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg
publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
l)

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie pisemnej
(papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru
końcowego przedmiotu umowy.

m) Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją
przetargową, o jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny
posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w europejskich/polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla
danego wyrobu nie ustalono normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas
końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.
n) Przedłożyć w ciągu 30 dni kosztorys ofertowy szczegółowy na podstawie którego złożono ofertę.
o) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w
sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
p) Współpraca ze służbami Zamawiającego.
q) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu spełniającego wymagania norm
technicznych.
r)

Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym dziennika budowy
i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem
dokonywania wpisów i potwierdzeń.

s) Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed
kradzieżą.
t)

Składowanie w ustalonym miejscu wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwanie
odpadów i śmieci.

u) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy
Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
v) Informowanie inwestora i inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy.
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
……… złotych plus podatek VAT ………….. tj.
brutto (słownie: , )
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach
robót, które były zamieszczone w załączniku nr 1 do specyfikacji i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu
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organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
Rozliczanie robót będzie odbywało się w okresach nie krótszych niż dwumiesięcznych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym z wyjątkiem pierwszego etapu robót, tj. odcinek
„drogi i place aula”, który zostanie rozliczony po jego zakończeniu.
3. Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco:
1. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym
okresie robót – z książki obmiaru; jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości
wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy
ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze
robót(a nie w kosztorysie ofertowym) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1
zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
2. w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie
można rozliczyć zgodnie z ust. 3a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez
wykonawcę,a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego; kosztorysy te
opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych
złożonych przez wykonawcę,
- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte jako średnie ceny rynkowe za okres ich
wbudowania, zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru,
– podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a
w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR; w przypadku ich braku zastosowane zostaną
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.
4. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania
tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych
do wykonania przedmiotu zamówienia rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca
nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
5. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
6. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych
podanych w kosztorysach ofertowych
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku
w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP:
Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: ………………………….

urzędowych

zmian

.

§6
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi (nie więcej niż 6), obejmującymi okresy
nie krótsze niż dwumiesięczne za elementy robót/dostaw ujęte w harmonogramie rzeczowo- terminowofinansowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego
i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zależności od wysokości środków finansowych w
danym roku realizacji inwestycji.
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inwestora danego elementu
(etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na
podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa
niż 10% wartości zamówienia.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar
umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy.
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5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze.
6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych.
7. Za dowody zapłaty zamawiający uzna zwłaszcza:
1) potwierdzenia przelewów, dokonanych na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jednak wyłącznie wówczas, jeżeli na umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom
wskazany będzie ten numer rachunku (na które dokonywane będą przelewy), zaś w tytule przelewu
będzie ujęty numer ewidencyjny umowy (o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy) oraz zapis
„podwykonawstwo kanalizacja Zmiennica lub Górki”.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z ofertą przetargową własnymi siłami lub
z udziałem podwykonawców. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji części przedmiotu
zamówienia wraz z wyszczególnieniem rzeczowego i finansowego zakresu przewidzianego do
wykonania przez każdego z nich robót stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, zawarcie umowy przez podwykonawcę
z dalszym podwykonawcą a także zmiana zawartej przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca będzie prowadził wykaz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za
wyjątkiem podwykonawców lub dalszych podwykonawców na usługi, dostawy lub roboty budowlane,
które będą powiązane z przedmiotem umowy, ale nie będą służyły jego realizacji) uczestniczących
w wykonywaniu przedmiotu umowy, w formie papierowej, uzupełniając go na bieżąco – podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę Wykonawca musi wpisać bezpośrednio po podpisaniu umowy
o podwykonawstwo. Wykaz musi zawierać co najmniej nazwę i adres podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, numer porządkowy umowy, zakres przedmiotu umowy realizowany przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zakres czasowy danego podwykonawstwa telefon
kontaktowy do właściciela. Wykaz musi znajdować się na placu budowy i być do wglądu na każde
żądanie Zamawiającego. Wskazane jest, aby Wykonawca umieszczał wszystkich podwykonawców
i dalszych podwykonawców w dzienniku budowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Na wezwanie
Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany
jest do dokonania zmiany terminu zapłaty określonego odpowiednio w umowie z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą na termin nieprzekraczający 20 dni, pod rygorem wniesienia sprzeciwu w
stosunku do tej umowy przez Zamawiającego oraz wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary
umownej.
5. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać co najmniej:
1) komparycję umożliwiającą określenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
2) określenie dalszego podwykonawstwa oraz zapisy dotyczące obowiązku przedkładania projektów i
kopii umów z dalszymi podwykonawcami;
3) określenie, co będzie stanowić dowód zapłaty, o którym mowa w art. 143a ust. 1 ustawy (np. zapisy
z § 6 ust. 7 umowy);
4) wymóg uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w naradach
koordynacyjnych, jeśli temat narady dotyczy zakresu przedmiotu zamówienia wykonywanych
odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
5) wskazanie osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
6)

wymóg udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach, jeżeli odbiór zakresu
przedmiotu umowy wykonywany był odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę;
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7) uprawnienie podwykonawcy do wystawienia faktury VAT za wykonanie zleconego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu przedmiotu umowy, po dokonaniu jego odbioru,
potwierdzonego protokołem odbioru zaakceptowanym przez Zamawiającego;
8) zakres przedmiotu umowy o
Zamawiającym a Wykonawcą;

podwykonawstwo

wynikający z

zakresu

umowy

pomiędzy

9) wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nieprzekraczającą wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem zakresu robót wykonanych przez podwykonawców
lub dalszych podwykonawców;
10) termin wykonania robót nie dłuższy niż termin wynikający z niniejszej umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą;
11) sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zgodny ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia oraz z niniejszą umową.
12) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że zapoznał się projektem organizacji
budowy oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:
1) zapisów dotyczących realizacji innych dostaw lub usług lub robót budowlanych realizowanych przy
robocie budowlanej niebędącej przedmiotem umowy;
2) zapisów niezgodnych z prawem;
3) zapisów niezgodnych z przedmiotem umowy i pozostałymi postanowieniami niniejszej umowy.
7. Umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
ich treść musi być zgodna z zapisami niniejszej umowy.
8. Zlecenie zakresu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody
Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia
wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej
zmian.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi przedkładać Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
oraz z wyłączeniem umów o podwykonawstwo na usługi, dostawy lub roboty budowlane, które będą
powiązane z przedmiotem umowy, ale nie będą służyły jego realizacji, np. usługi ubezpieczeniowe lub
prawnicze.
14. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 13, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000,00 zł.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 20 dni,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
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16. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie łączącego ich
stosunku prawnego.
17. Przepisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

należne

wynagrodzenie,

bez

odsetek,

należnych

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 18, Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18.
22. Wykonawca może zgłosić uwagi Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania do zgłoszenia pisemnych uwag. Niezgłoszenie uwag w ciągu 7 dni będzie równoznaczne z
uznaniem przez Wykonawcę zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 18.
23. W przypadku zgłoszenia w terminie 7 dni uwag, o których mowa w ust. 22, Zamawiający zwróci się z
prośbą odpowiednio do podwykonawcy lub do dalszego podwykonawcy o pisemną opinię na temat ww.
uwag.
24. W przypadku zgłoszenia w terminie 7 dni uwag, o których mowa w ust. 22 Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego.
27. Złożenie do depozytu sądowego lub wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 24 pkt 1) lub 2), pomniejsza kwotę wynagrodzenie Wykonawcy.
§8
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie budowa kanalizacji w ramach
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze Pole- etap II Zmiennica”
lub budowa kanalizacji w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Górki”
2

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.

3

Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbiorów.

4

Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót
będzie dokonywany przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
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robót zanikających
geodezyjnych.

wymagających

pomiarów

geodezyjnych

należy

zapewnić

udział

służb

5

Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory
częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich
odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty,
świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

6

Zamawiajmy powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru
nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 20-stego dnia, licząc od dnia ich
rozpoczęcia.

7

W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

8

Na co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 1, pkt v) niniejszej umowy
oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczególności protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa
wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia
i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża
Wykonawcę.

9

Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

10

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i naliczy
kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 11 ust. 1, pkt b) niniejszej
umowy, licząc do dnia osiągnięcia ponownej gotowości.

11

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji zostaną
stwierdzone wady:
11.1 nadające się do usunięcia to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni
termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie
11.2 nienadające się do usunięcia to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów sieci zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne
z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych
badań obciążają Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany z zachowaniem dobrej jakości,
zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad
pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego
z elementów przedmiotu umowy wynosi 6 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy.
3. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie 6-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc
od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, chyba że zapisy SIWZ i niniejszej umowy
stanowią inaczej oraz z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu
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gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako
załącznik do protokołu.
5. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego
i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
6. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający
umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.
§ 10
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.1

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez 7 dni,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca ma opóźnienia w realizacji prac określonych w harmonogramie rzeczowoterminowo- finansowym o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, a opóźnienie jest dłuższe niż 30
dni,
d) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 2 ust. 7 i przerwa ta trwa
dłużej niż 15 dni.
e) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
f)
1.2

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty
w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
c) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie
odpowiada,
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e) wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane
do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 3 pkt c po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na
analogicznie jak § 5, ust. 3 umowy.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez
Zamawiającego.
§ 11
Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony
od terminu określonego w § 2,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po
upłynięciu okresu gwarancji oraz w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości
1.000,00 zł każdorazowo,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł każdorazowo,
f)

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 500,00 zł każdorazowo,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej
Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł każdorazowo.

przez

h) za wbudowanie, dostawę materiału, sprzętu niespełniającego parametrów technicznych opisanych
w SIWZ 5.000,00 zł każdorazowo.
i)

za brak akceptacji Zamawiającego na wbudowanie materiału, wyrobu, urządzenia 1.000,00 zł
każdorazowo.

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający nie
będzie naliczał kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art.
145 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
4. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.
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5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego,
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. W związku z dofinansowaniem zewnętrznym inwestycji, każda działalność Wykonawcy, której wynikiem
będzie utrata współfinansowania projektu z programu PROW 2007-2013, działanie 321 Podstawowe
Usługi dla Gospodarki Ludności będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych zamawiającego
w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary naliczone przez
stronę dofinansowującą z powodu niewłaściwej realizacji projektu. – dotyczy Części I
8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.
9. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
10. Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 1b i 1c nie mogą przekroczyć 30%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.
11. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
§ 12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co
stanowi kwotę w wysokości: ................................ zł słownie złotych:..........................................................
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: .....................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia,
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości.
4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w
ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte
wykonanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona
lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 6 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego
o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania,
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający
z aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa Rozdziale 19 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć
uwierzytelniony przez siebie odpis polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania frontu robót.
Niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania określonego w niniejszym ustępie uprawnia
Zamawiającego do zmiany terminu przekazania frontu robót do czasu doręczenia wymaganej polisy
przez Wykonawcę. Zmiana terminu przekazania frontu robót spowodowana powyższym zaniedbaniem
Wykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 lit.b).
2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.
3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy Zamawiający może
odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe
– z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
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4. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia
terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do
umowy.
§ 14
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.
2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz.
zm.) i przepisy prawa budowlanego.
§ 16
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą
naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
§ 17
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 2 do umowy

pieczęć wykonawcy

miejscowość, ………………………………

Wzór
Wykazu podwykonawców
Wykaz Podmiotów (Podwykonawców) uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
budowa kanalizacji w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze Poleetap II Zmiennica”
lub budowa kanalizacji w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”

Data: ...............................................
Nazwa wykonawcy: .........................................................................................................................
Adres wykonawcy.............................................................................................................................

LP.

Nazwa Podwykonawcy

Adres/telefony
kontaktowe

Powierzony zakres robót
(pozycje i rodzaj prac –
wynikające z harmonogramu
rzeczowo – finansowego)
czas realizacji zadania

Wartość
powierzonej
części
zamówienia
[zł]

Procentowy
udział w
wartości [%]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

41

Załącznik nr 9 do SIWZ
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
ZOBOWIĄZANIE
Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
z o b o w i ą z u j ę/my

się

do

t e g o, ż e:

w przypadku wyboru w postępowaniu którego Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością na wykonanie robót budowlanych:
budowa kanalizacji w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze Pole- etap II
Zmiennica” lub budowa kanalizacji w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”
jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy :
……………………………….....………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą :

……………………………………………………………………………........…………...…………….
Zobowiązuję/my się do udostępnienia mu na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jak
wyżej, następujących zasobów:
1. Wiedza i doświadczenie w zakresie:*
………………………………………………..……………………
2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia:*
a) …………………………………………………………
b) ………………………………………………………….
3. Zdolności finansowe w zakresie: …………………………………………………………………….*
………………………
(data)
………………………………………………………………..
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)
___________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić;

42

43

