Czernica, dnia 03.06.2015r.
NR SPRAWY: ZGK/02/2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej i Kasztanowej w Nadolicach Wielkich

1. Zamawiający
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA
UL. WROCŁAWSKA 111
55-003 CZERNICA
NIP 896-12-89-371, REGON 932281776

TEL/FAX: 71 318 01 73
e-mail: biuro@zgkczernica.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.zgkczernica.pl
2. Tryb zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp) oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej - SIWZ).
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot ustalonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82031-2015 data
zamieszczenia: 03.06.2015r.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej i
Kasztanowej w Nadolicach Wielkich, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz decyzją pozwolenia na budowę, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zakres robót:
- od węzła W1 do W2
- od węzła W2 do W2a
- od węzła W2 do W3
- od węzła W3 do trójnika nr 15 w działce nr 309/4 obręb Nadolice Wielkie (trójnik nr 15 wykonać jako trójnik DN 225/160
mm, PE100, PN10, SDR17 z tulejami kołnierzowymi DN160 i DN225 mm, PE100, SDR17 z luźnymi kołnierzami, trójnik
zaślepić kołnierzami zaślepiającymi DN150 i DN 200mm, PN16, stal nierdzewna)
- od węzła W4 do HP2, łącznie z węzłem HP1

UWAGA:
- nie wykonywać odcinka za trójnikiem nr 15 w działce nr 309/4 obręb Nadolice Wielkie do węzła W4
- w węźle W4 należy wykonać zasuwę nr 24 zamykającą odcinek W4-W6 (nie wykonywać trójnika nr 14 oraz zasuwy nr
26)

- odcinek od węzła HP2 do W6 został wykonany
- węzeł HP2 został wykonany, w węźle należy wymienić hydrant
- nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego
Numeracja wg projektu wykonawczego sieci wodociągowej.
3.2. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać termin na jaki udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot
zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
a) oferowany termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie
dłuższy niż 60 miesięcy (licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia).
Termin gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w związku z czym w przypadku nie podania w ofercie
lub podania przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi krótszego lub dłuższego niż terminy wskazane jako minimalne
i maksymalne przez Zamawiającego, oferta będzie podlegać odrzuceniu.
3.3. Jeżeli SIWZ, dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w
odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3
ustawy Pzp, dopuszcza użycie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez
zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w
ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych,
co najmniej na poziomie
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lub
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lepszych.

W

takiej

sytuacji

Zamawiający

wymaga

złożenia

stosownych

dokumentów,

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który
sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji
„równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
3.4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wówczas
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) część zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3.5. Oznaczenie zgodnie z CPV: 45.23.13.00-8
4. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2015r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
7.1.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
7.2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie
wykonania, tj. zakończenia (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 2 roboty budowlane
polegające na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o dł. min. 850 m (każda z robót)
7.3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
dysponowanie osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:
a) kierownik budowy - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
b) kierownik robót - uprawnienia w specjalności drogowej,
Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm.,
zwana dalej - ustawa Prawo budowlane) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7.4 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj.
a) posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 350 000 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości
nie mniejszej niż 350 000 PLN
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ.
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie wykonawcy
8.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) należy przedłożyć:
a)

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(Załącznik nr 4 do SIWZ);

a1) Zamawiający określa jako najważniejsze roboty (których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
oraz których dotyczy obowiązek złożenia poświadczeń): co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej o dł. min. 850 m (każda z robót).
b)

wykaz 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 niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 5 do SIWZ);
c)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,
zasobami których będzie dysponował wykonawca:
1)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

8.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ);

b)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

8.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
8.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

b)

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

c)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

8.3.2.
a) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (Załącznik nr 3 do SIWZ)
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym

przez wykonawcę.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez
wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie
może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
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
(art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
9. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2. W przypadku, o którym mowa wyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i
przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo.
9.3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o
których mowa w pkt 9.1 SIWZ.
9.4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty dotyczące pkt 8 SIWZ
9.5. Warunki, o których mowa w pkt. 7.2, 7.3, 7.4 SIWZ podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie.
9.6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
9.7. Dokumenty podmiotów zagranicznych
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 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 .
10. Dokumenty składające się na ofertę
1)

Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ

2)

Dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ

3)

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zapisów, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ (załączone przedmiary służą wyłącznie, jako materiał pomocniczy
dla Wykonawcy).

4)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów

złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania
których pełnomocnik jest powołany.
11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów;
osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
11.1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
11.2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,
każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania dokumentu. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo wysłane przez
zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma
11.3. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania oraz udostępniana na stronie internetowej www.zgkczernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego
postępowania.
4) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i
zamieszcza ją także na stronie internetowej www.zgkczernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.
5) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej www.zgkczernica.pl w zakładce
dotyczącej niniejszego postępowania.
12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Termin związania ofertą
Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania oferty
14.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim.
14.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią
załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu
wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne
lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub
poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
14.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone
przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a
zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
14.5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych
przez składającego ofertę.
14.6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.
14.7. Zamknięta

koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona

napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – budowa sieci wodociągowej ul. Rzeczna. Nie otwierać przed 18.06.2015r.
godz. 10:15.”
W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE
OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Kancelaria Ogólna, pokój
nr 1, parter)
Termin składania ofert: do dnia 18.06.2015r. do godz. 10:00 - liczy się data i godzina doręczenia przesyłki
Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2015r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 (Sala
konferencyjna nr 19).

16. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i brutto w PLN za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również w niej
nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania
wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania
ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w

trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych
niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się
szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również
przyszłego placu budowy.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach obcych
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego

a)

postępowania;
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

b)

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.

Kryterium

Waga

1

Cena ofertowa brutto

90%

2

Termin gwarancji i rękojmi

10%

Razem

100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) kryterium nr 1 – CENA OFERTOWA BRUTTO
C min
Pc = -------------------------------- x 90% x 100
C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie
C min - najniższa z cen w podanych ofertach
C – cena podana w badanej ofercie
b) kryterium nr 2 – TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI
Tg oceniana
Tg = --------------------------- x 10% x 100
Tg max

gdzie: Tg - liczba punktów za termin gwarancji i rękojmi
Tg oceniana – termin gwarancji i rękojmi ocenianej oferty (określony w miesiącach obejmujący nie krócej niż 36
miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy)
Tg max – najdłuższy termin gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert (określony w miesiącach obejmujący nie
krócej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w obu kryteriach.
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą
dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku podania przez wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi krótszego lub dłuższego niż terminy określone przez
zamawiającego jako minimalny i maksymalny, lub nie podania w ogóle tych terminów oferta będzie podlegać odrzuceniu.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
18.2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do
SIWZ. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
18.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 oraz art. 94 ust. 2
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
pisemnie.
18.4. Zamawiający poinformuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego: BS OŁAWA O/JELCZ LASKOWICE 66 9585 0007 0020 0200 2600 0001
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 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i
zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku
roszczeń ze strony zamawiającego.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych –
„Środki ochrony prawnej”

21. Zmiany umowy
21.1. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
1)

w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe,
zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe,
uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,

2)

jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego,

3)

zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego
uzbrojenia,

4)

w wyniku wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli
uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu
realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia,

5)

przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych,

6)

wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,

7)

zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

1)

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
itp.,

2)

odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,

3)

wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4
Prawa budowlanego

4)

konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,

5)

konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1). Zmiany technologicznie, w szczególności:
1)

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

2)

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3)

pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji zamówienia.

3. Pozostałe zmiany
1)

rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność
wykonywania robót zamiennych)

2)

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

3)

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy

4)

zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego
uzbrojenia.

5)

tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

22. Podwykonawcy
22.1. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom (w Załączniku nr 1 do SIWZ).
22.2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11a ustawy Pzp zamawiający wyznacza wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) umowa o podwykonawstwo nie określa Stron pomiędzy którymi jest zawierana,
b) umowa o podwykonawstwo nie określa wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub maksymalnej wartości tej umowy,
c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
d) termin realizacji robót w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin realizacji zamówienia w umowie o roboty
budowlane zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,
e) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy przez
wykonawcę od otrzymania przez wykonawcę zapłaty od zamawiającego za wykonany zakres robót,
f) umowa o podwykonawstwo nie określa zakresu robót zleconych podwykonawcy.
23. Wzór umowy
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
24. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego.
25. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o spełnianiu warunków, o
których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - do wypełnienia przez wykonawców;
Załącznik nr 3 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - do wypełnienia przez wykonawców
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych - do wypełnienia przez wykonawców;
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - do wypełnienia przez wykonawców;
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 1
NR SPRAWY: ZGK/02/2015

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………
siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………….
nr tel./fax…………………………………………………………………………
e-mail:…………………………………………………………………………….
NIP .............................................................................................................

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej i
Kasztanowej w Nadolicach Wielkich, składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 03.06.2015r. i załącznikami do niej, za wynagrodzeniem
ryczałtowym w wysokości:
………………………………………….….… zł netto
+ podatek VAT (…... %) ……….……..………. zł
…………………………………………..……. zł brutto
słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………………………………
Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy …............... miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od daty
wykonania przedmiotu zamówienia.
2.

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. 30 dni.
5. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy akceptuję i zobowiązuję się, w
przypadku wybrania niniejszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że przedmiot zamówienie wykonam:
a) samodzielnie*
b) przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następującej części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..*
7. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców
wskazanych poniżej:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)
8. Osobą do kontaktów z zamawiającym jest:
Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy ........................................................................................
e-mail …………………………………………………………………………
9. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne)
jest: ........................................................................................................................
Stanowisko: ............................................................................................................
Imię i nazwisko .......................................................................................................
Tel ......................................................fax................................................................

________________ dnia ___ ___ 2015 r.

..............................................................
(pieczątka Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2
NR SPRAWY: ZGK/02/2015
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Rzecznej i Kasztanowej w Nadolicach Wielkich, na podst. art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)
oświadczam, że:
1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
2) spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
i składam wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

________________ dnia ___ ___ 2015 r.

..............................................................
(pieczątka Wykonawcy)

............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3
NR SPRAWY: ZGK/02/2015

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. . Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Rzecznej i Kasztanowej w Nadolicach Wielkich oświadczam, że:
1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*.
2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w związku z czym poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej:
Lp

Nazwa (firma), adres

* niepotrzebne skreślić

________________ dnia ___ ___ 2015 r.

..............................................................
(pieczątka Wykonawcy)

............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4
NR SPRAWY: ZGK/02/2015
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej i Kasztanowej w
Nadolicach Wielkich, przedstawiam wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania
Lp

Rodzaj robót, nazwa i adres obiektu,
opis wykonanych robót wraz z ich
zakresem

Data i miejsce
wykonania robót

Odbiorca robót

Doświadczenie własne
Wykonawcy/
Wykonawca polega na
wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów

1

Własne /
oddane do dyspozycji*
przez ……………..

2

Własne /
oddane do dyspozycji*
przez ……………..

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 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.

________________ dnia ___ ___ 2015r.

..............................................................
(pieczątka Wykonawcy)

............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5
NR SPRAWY: ZGK/02/2015

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej i Kasztanowej w Nadolicach Wielkich
Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie (ilość
lat), Wykształcenie

Zakres wykonywanych czynności
Kierownik budowy
- uprawnienia w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz co
najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika budowy lub robót
Kierownik robót
- uprawnienia w specjalności drogowej

Podstawa do
dysponowania
Własne/innych
podmiotów *

Własne/innych
podmiotów *

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

*niepotrzebne skreślić

________________ dnia ___ ___ 2015 r.

..............................................................
(pieczątka Wykonawcy)

............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6
NR SPRAWY: ……………………………
Wzór umowy
Umowa nr …...........
W dniu ………………… r. pomiędzy
Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, zwanym w dalszej
części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez ………..
a
……………………. zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do budowy sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej i
Kasztanowej w Nadolicach Wielkich, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz decyzją pozwolenia na budowę, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, zwanego dalej przedmiotem umowy
Zakres robót:
- od węzła W1 do W2
- od węzła W2 do W2a
- od węzła W2 do W3
- od węzła W3 do trójnika nr 15 w działce nr 309/4 obręb Nadolice Wielkie (trójnik nr 15 wykonać jako trójnik DN 225/160
mm, PE100, PN10, SDR17 z tulejami kołnierzowymi DN160 i DN225 mm, PE100, SDR17 z luźnymi kołnierzami, trójnik
zaślepić kołnierzami zaślepiającymi DN150 i DN 200mm, PN16, stal nierdzewna)
- od węzła W4 do HP2, łącznie z węzłem HP1
2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 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 pod
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu umowy;
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 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z
projektantem. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego zastrzega on sobie możliwość zmniejszenia
realizacji zakresu rzeczowego zadania.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej
staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz informowania w formie pisemnej Zamawiającego o
przebiegu wykonywania przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.
2. Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będą: …………………………….

4. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………
5. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
6. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: …………………………………………..
§ 3.
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz
wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie do 10 dni od podpisania niniejszej umowy.
2. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w umowie, to zostaje uznane, że
Zamawiający opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.
3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu
umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w
protokole przekazania terenu budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.
6. Materiały i urządzenia służące do wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty
kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać obowiązującym normom, wymaganiom projektu budowlanego oraz
specyfikacji technicznej oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem
budowlanym.
8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to wykonawca zobowiązany jest je
przeprowadzić.
9. Wykonawca zobowiązuje się do:
informowania pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych po

1)

sporządzeniu protokołu konieczności określającego zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu
ofertowego),
informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,

2)

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót,
3)

współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,

4)

stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

5)

przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich

dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.
10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją
techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej
umowy.
11. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10, zobowiązuje się do:
a)

urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy
oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

b)

poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

c)

wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d)

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e)

demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu,

f)

uzyskanie decyzji – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

g)

wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru
robót ulegających zakryciu lub zanikających,

h)

zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą
inwentaryzację powykonawczą,

i)

dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do użytku,

j)

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

k)

zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

l)

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

m) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
n)

uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia
odbioru końcowego

o)

uczestniczenia w naradach z Zamawiającym.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
13. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na
terenie budowy.
14. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. Podczas całego
okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i
uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej umowy, z wyjątkiem ryzyka
nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.
§ 4.
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie od dnia ……………… a wykonanie przedmiotu umowy
nastąpi do dnia ………………………
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez kierownika robót i potwierdzonego przez
Zamawiającego wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego przedmiotu umowy wynikającego z
postanowień niniejszej umowy.
3. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.
4. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia
pisma.
§ 5.
1. Po zakończeniu całości robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru i załączy następujące
dokumenty:
1)

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

2)

protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

3)

dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika robót i Zamawiającego,

4)

oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i
Polskimi Normami,

5)

protokoły badań i sprawdzeń,

6)

inne dokumenty, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w formie umożliwiającej uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie)

7)

rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez
podatku VAT).

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w
ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty
rozpoczęcia odbioru.
4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru
5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1)

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2)

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
§ 6.
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela ………………… – miesięcznej rękojmi i gwarancji od dnia
wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1 i 2). Za dokument gwarancyjny Strony uznają podpisaną przez obie strony
niniejszą umowę.
2. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10, do przeprowadzenia w czasie
obowiązywania rękojmi i gwarancji co najmniej 3 przeglądów gwarancyjnych:
a) pierwszy przegląd w 13-tym miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
b) drugi przegląd w 25-tym miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
c) trzeci przegląd w 36-tym miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia
przeglądów w terminach, o których mowa w ust. 2 lit a-c. ostateczny dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez
przedstawicieli Wykonawcy i zamawiającego.
4. Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich usunięcie)
zostaną podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wady wykonanego przedmiotu umowy, a ujawnione w okresie
rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 5 dni od dnia ich zgłoszenia.
6. Czas na usunięcie zgłoszonych wad w okresie rękojmi i gwarancji wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgłoszenia
chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie ww. terminie będzie niemożliwe (wówczas Zamawiający ustali
ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad).
7. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z jego winy
i stwierdzonych przez nadzór w czasie trwania robót, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i
gwarancji.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest usunąć tę wadę
we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając kwotę z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.
10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, ma być dokonane droga pisemną. Strony dopuszczają dokonanie zgłoszenia
faksem lub droga elektroniczną.
§ 7.
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu niniejszej umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki,
koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie
dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 8.

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)

w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy,

2)

wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,

3)

w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

4)

z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie o
podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki,

5)

z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki,

6)

z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, a także której przedmiotem są
dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem § 14 ust. 9, w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień
zwłoki,

7)

z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidzianego w tej umowie, dłuższego
niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, pomimo
wezwania przez Zamawiającego do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym w wezwaniu terminie,
w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty
księgowej przez Zamawiającego.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 9.
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w formie
………...
2. Zamawiający zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast
pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady robót budowlanych
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi
obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów końcowego.
4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić
wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.
owy Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.
§ 10.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
……….. zł brutto (słownie: ……………………), w tym 23% podatek VAT – ………………. zł (słownie: …………………).
2. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT
wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora nadzoru z
uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę, w
ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz kserokopii potwierdzeń przelewów bankowych
na kwoty należne Podwykonawcom. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak ww. kserokopii lub brak protokołu odbioru
końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych
lub brakujących dokumentów.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
§ 11.
Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym
także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
1)

w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe,
zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe,
uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,

2)

jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego,

3)

zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego
uzbrojenia,

4)

w wyniku wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli
uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu
realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia,

5)

przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych,

6)

wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,

7)

zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

1)

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
itp.,

2)

odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,

3)

wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4
Prawa budowlanego

4)

konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,

5)

konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1). Zmiany technologicznie, w szczególności:
1)

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

2)

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3)

pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji zamówienia.

3. Pozostałe zmiany
1)

rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność
wykonywania robót zamiennych)

2)

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

3)

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy

4)

zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego
uzbrojenia.

5)

tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
§ 12.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

4)

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5)

jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

6)

jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

7)

Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty
pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku
odstąpienia od realizacji umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawcę.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
2) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń
związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów
i urządzeń,
3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od
upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)

Wykonawca przy udziale Zawiadamiającego (inspektora nadzoru) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od
umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która
odstąpiła do umowy,

3)

Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych
robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

4)

Wykonawca

zgłosi

do

dokonania

przez

Zamawiającego

odbiór

robót

przerwanych

oraz

robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
5)

Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

6. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i 4, Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od Umowy, jeżeli druga
strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści
wynikających z Umowy.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 13.

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między
Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane
telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest
do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie
powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany
adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne
tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§ 14.
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami:
1) .................................... w zakresie: .........................................................
2) ..................................... w zakresie .........................................................
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za swoje własne.
3. Wykonawca jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji
projektowej dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub wskazaniem części dokumentacji
projektowej, której dotyczy umowa o podwykonawstwo, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez
Podwykonawcę.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłasza pisemne zastrzeżenia jeśli projekt umowy lub jej zmiany:
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu tej
umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub jej zmian, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 10 ust 1 niniejszej
umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
10. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub w jej zmianach, termin zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż termin określony w § 15 ust. 2,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 7.
§ 15.
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w
umowie o podwykonawstwo.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej.
3. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i o
zapłatach dla Podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie
potwierdzeń przelewów bankowych na kwoty należne Podwykonawcom.
4. Zamawiający dokonuje 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, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego
zamówienia.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, 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.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i
poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający
może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty,
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,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.
3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy.
10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości, o której
mowa w § 7ust 1 niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
11. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami
zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego
Podwykonawcom wynagrodzenia.
§ 16.
1. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie,
albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego
personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o
znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować
Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.
3. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące Przepisy prawa polskiego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo
budowlane.
5. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z
zastrzeżeniem ust. 6, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania
przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od
daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.
7. Integralną część umowy stanowią:
a) oferta Wykonawcy z dnia ……….
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia ……………….. wraz z załącznikami
8. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim (2 egz. dla Zamawiającego, 1
egz. dla Wykonawcy).
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