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Nr postępowania: GKI.271.8.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą" o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający:

Gmina Nieborów
Aleja Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów

Zatwierdzam:
Opracował:

Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
Mirosław Niedbałka

Nieborów, dnia 22.05.2018r.

........................................
(podpis kierownika zamawiajqcego)

wy~ównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie"
OKI.271.8.2018. .,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z _budową zbiornika

(SIWZ)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.Nazwa i adres Zamawiającegg_:
Polskich 26, 99-416 Nieborów
Zamawiający: Gmina Nieborów, Aleja Legionów
NIP: 834-10-17-678
Tel. (46) 838-56-13, Fax: (46) 838-56-58
strona internetowa: www.b ip.nieb orow.p l
e-mail: gmina @nieb orow.p l
godziny urzędowania: 7:00-1 5.00 (od poniedziałku do piątku)
2.Tryb udzielenia zamówienia:
niczonego na podstawie ustawy z dnia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieogra
U z 2017 r., poz. 1579 z późn.
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
onych w przepisach wydanych
zm.) zwaną dalej „ustawą" o wartości szacunkowej poniżej progów określ
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3 .Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
roboty ziemne
45111 200-0- Robot y w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
45262310-7 - Zbrojenie
45262300-4 - Betonowanie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

wody wraz z budową zbiornika
3 .2 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa stacji uzdatniania
e z dokumentacją projektową
wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie" - zgodni
(załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ)
fundamentowej - żelbetowej,
Przebudowa stacji uzdatniania wody polega na wykonaniu płyty
ie zestawu pompowego i instalacja sterowania
podłączenie zbiornika wyrównawczego oraz zasilan
z podłączeniem zbiornika
zbiornikami, przebudowa instalacji elektrycznych związanych
przystosowanie stacji wodociągowej do pracy 2-stopniowej.
Prace
-

polegać będą między innymi na:
wykonaniu płyty okrągłej, żelbetowej

2
o średnicy 465 cm, o powierzchni 18,38 m pod zbiornik
retencyjny wody pitnej 1 szt. z betonu B-25
3 wersji A o pojemności 100m3 wraz z
montaż zbiornika pionowego, stalowego typ ZRP
zestawem pomp sieciowych
dostosowaniu ujęcia wody do SUW
wykonaniu instalacji elektrycznej sterowniczej
u SUW.
połączeniu zbiornika z istniejącą instalacją w budynk

SIWZ dokumentacja projektowa,
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do
robót.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar
3.4.Zamawiający określa obowiązek

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności:

- wykopy ręczne
- roboty związane z montowaniem sieci sanitarnych i urządzeń
- operatorzy sprzętu budowlanego
objętych zakresem zamówienia
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac
ywaniu pracy w rozumieniu
wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykon
konawców - wykonawca jest
przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwy
stwo stosowne zapisy zobowiązujące
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonaw

wyrównawczego na płycie
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czynności:

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
wykopy ręczne
- roboty związane z montażem sieci sanitarnych i urządzeń
- operatorzy sprzętu budowlanego
dokumentowania zatrudnienia na
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady
zamawiającego zawarto w § 15
podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez
wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.
Uwaga!
oceny techniczne, aprobaty,
Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie
mowa w art. 30 ust. I pkt 2 i ust. 3
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których
OW AżNYCH. Wykonawca, który
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWN
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez
o.
oferowane materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiająceg
podanych w opracowaniu, pod
Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż
znych i technologicznych oraz
technic
warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów
mi w porozumieniu z projektantem, po akceptacji
zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawny
Zamawiającego .
.1,_ Podział zamówienia na części.
Zamówienie nie dzieli się na części.

5. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować do 15.12.2018 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych

warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
na przez Zamawiającego na
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokona
SIWZ, na zasadzie spełnia/nie
podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 5 do
spełnia.

6.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
ności zawodowej,
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działal
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
na przez Zamawiającego na
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokona
SIWZ, na zasadzie spełnia/nie
podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do
spełnia.
wie kryteriów oceny ofert, na
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podsta
do przedłożenia dokumentów
wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie
owania oraz potwierdzających spełnianie
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postęp
warunków udziału w postępowaniu.

6.2.a. Warunki

udziału w postępowaniu dotyczące

posiadania kompetencji lub prowadzenia

określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22
kompetencji lub prowadzenia określonej działalności
przedłoży oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 3 do

ust. 1b pkt 1ustawy Pzp, dotyczący posiadania
zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca
SIWZ.

icznej lub finansowej:
6.2.b. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom
przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że
Zamawiający wymaga! będzie przed podpisaniem umowy
e prowadzonej działalności
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresi
wartości umowy.
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum
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6.2.c. Warunld udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże co najmniej dwie roboty
budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wattości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty o wartości minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
brutto każda, podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne z rodzaju do
przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie budowy lub przebudowy instalacji sanitarnych o
wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
6.3. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. l art. 22a
Pzp.
Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
l. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w a1t. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. l ustawy - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. l Ustawy - wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

6.4 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
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braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 nstawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzorn stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konku!'encji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wpłacą przewidziane w niniejszej
SIWZ wadium. Informacje na temat wysokości i sposobu wniesienia wadium zostały określone w pkt. 1O
niniejszej SIWZ.
6.6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warnnki zawarte w
niniejszej SIWZ oraz dostarczą dokumenty wymagane w SIWZ. Informacje dotyczące wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń zostały określone w pkt. 14 niniejszej SIWZ.
6. 7. Podstawy wykluczenia:
6.7.1. Z postępowania o udzielenie zamowiema wyklucza
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

się

Wykonawców w

okolicznościach,

6.7.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
w zakresie wykluczenia Wykonawcy na podstawie:
1) Art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.
1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) Art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony poważnie naruszy! obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) Art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ait. 24 ust. I
pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetai·gowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) Att. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) Art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą
niż 3000 złotych;
6) Art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;
7) Art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o

ej w Bełchowie"
GKI.271.8„2018. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budqwą zbiornika \yyrównawczego na płycie fundamentow

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
8) Art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp, który naruszy! obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
mowa w art. 24
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
opiat lub
podatków,
ust. I pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
zawarł
lub
i
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnam
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6.7.3. Zamawiający
zamówienia.

może wykluczyć Wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

6.8. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg
nie spełnia".
Niespełnienie chociaż
postępowania z zastrzeżeniem

6.9.

o udzielenie

formuły „spełnia

-

jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
sytuacji wynikających z art. 26 ust. 3 i ust. 3a oraz ust. 4 Ustawy Pzp.

7. Oferty częściowe, wariantowe oraz równoważne, zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych.
ia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych do przedmiotu zamówien
pkt 6 Ustawy.
I
ust.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień o których mowa w art. 67
Zamówienia podobne stanowić mogą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegać
będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
8.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
zamówienia
Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania o udzielenie
publicznego będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego na piśmie. Dopuszcza się
wania się z
również kontakt faksem lub drogą elektroniczną. Taki sam sposób porozumie
dotyczące
informacje
wszelkie
o
Dodatkow
ców.
Wykonaw
obowiązuje
Zamawiającym
stronie
na
ał
zamieszcz
będzie
cy
Zamawiają
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
internetowej: www.bip .nieborow .pl
8.1. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą wg
zasad określonych w art. 38 ust. 1-2 Ustawy.
8.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
stanie się wiążąca dla
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana
Wykonawców. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którym doręczył specyfikację istotnych warunków zamówienia, a ponadto zamieści na swojej stronie
internetowej.
8.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień wobec
wątpliwości dotyczących Specyfikacji.
8.4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- Mirosław Niedbałka - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
e-mail m.niedba lka@nieb orow.pl
telefonów: (46) 838-56-13; Fax.: ( 46) 838-56-58 (Sekretariat)
Numery
8.5.

9. Termin związania oferta:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni - zgodnie z art. 85 ust. I pkt I ustawy Pzp. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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10. Wadium.
10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
10.2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie
wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie
się na koncie zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto zamawiającego, a nie
data złożenia przelewu.
10.3. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
10.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o nr konta:
Nr 05 92881066 1144 7148 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/Nieborów z dopiskiemwadium do przetargu pn.:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na płycie
fundamentowej w Belchowie"
10.5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym, i jego
zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
10.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego (do oferty załączyć
kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy
załączyć do ofert w sposób uniemożliwiający jego zaginiecie, pozwalający jednak na jego zwrot bez
dekompletowania oferty oryginał nie może być na stałe połączony z ofertą).
10.7. Zwrot wadium nastąpi w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 46 Ustawy Pzp.
l 0.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i
ust. S ustawy Pzp.
10.9.Wadium należy wnieść na okres związania ofertą.
10.10. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
10.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie
odrzucona.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
11.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy jest
zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto.
11.2. Zabezpieczenie może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust.l ustawy Pzp.
11.3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy.
11 .4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy o nr konta:
Nr 05 92881066 1144 7148 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/Nieborów
11.S. W przypadku zmiany terminu odbioru ostatecznego wykonawca zobligowany jest do przedłużenia
terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.6. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został
należycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy będzie
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za wykonane
należycie. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia będzie zatrzymane w celu zabezpieczenia roszczeń z
tytułu rękojmi, obejmującej okres od dnia odbioru końcowego do ustalonego terminu gwarancji. Po tym
okresie kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w l S dniu po upływie okresu rękojmi za
wady. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza S lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż
S lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej,
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W razie
konieczności Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia te1minu ważności zabezpieczenia
należytego wykonania umowy do czasu wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego,
że przedmiot umowy został należycie wykonany. Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie w formie
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ązany jest do złożenia nowego
przewidzianej w art. 148 ust. I pkt 2, 3, 4, 5 ustawy Pzp, zobowi
ent przewiduje wyżej opisaną
dokum
dokumentu na pomniejszoną kwotę, chyba, że poprzednio złożony
zmianę wysokości zabezpieczenia.
w
ania przedmiotu umowy
l 1.7. W przypadku wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykon
na
ego,
wynikającymi z umowy rachunku bankow
pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
jszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
pomnie
którym było ono przechowywane, jednak zostanie
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
one w formach przewidzianych w
11.8.W przypadku ofert składanych wspólnie zabezpieczenie wniesi
zabezpiecza umowę zawartą z
art. 148 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy musi jasno stwierdzać, że
ą (przez podmiot zbiorowy).
zamawiającym przez podmioty składające ofertę wspóln
w formie poręczeń lub gwarancji muszą one
ieczeń
zabezp
11.9. Zamawiający informuje, iż w przypadku
zawierać:

lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w
towanej, stanowiącej
imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwaran
pierwszego wezwania na
zabezpieczenie wykonania, bezspornie i niezwłocznie, po otrzymaniu
piśmie od Zamawiającego;
ikacja warunków Umowy lub
[l) oświadczenie, że żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyf
y lub w jakichkolwiek
Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie Umow
Zamawiającym a
dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między
ności wynikającej z niniejszej gwarancji, o
Wykonawcą, nie uwalniają Gwaranta od odpowiedzial
wartości umowy oraz
ile zmiany nie dotyczą zmian terminu wykonania umowy, zwiększenia
umowy lub terminach
i
wartośc
zmiany
wprowadzenia dodatkowego zakresu robót powodującego
jego realizacji ;
zmianie, uzupełnieniu czy
x) oświadczenie, że zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej
ania umowy, zwiększenia
modyfikacji w umowie, o ile zmiany nie dotyczą zmian terminu wykon
robót powodującego zmiany wartości
wartości umowy oraz wprowadzenia dodatkowego zakresu
umowy lub terminach jego realizacji.

a)

Oświadczenie poręczyciela

12. Sposób przygotowania oferty.
w punkcie 14 SIWZ powinny
12.1. Dokumenty potwierdzające wiarygodność oświadczenia wymienione
dczonym za zgodność z oryginałem przez
być złożone w oryginale lub w odpisie (kserokopii) poświa
Wykonawcę.

e 14 niniejszej SIWZ winny być
12.2. Dokumenty składane przez wykonawców wymienione w punkci
w specyfikacji bez dokonywania w nich zmian
wypełnione ściśle wg warunków i postanowień zawartych
wskazane jako upoważnione do
przez wykonawcę. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby
pełnomocnictwo upoważniające do zaciągania
występowania w obrocie prawnym lub posiadające
wania. Każda strona oferty winna być
zobowiązań. Pełnomocnictwo musi określać zakres umoco
parafowana przez osobę do tego upoważnioną.
w języku polskim na maszynie
12.3. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone
·
lub nieścieralnym atramentem.
w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody
ności
nieważ
rygorem
12.4. Ofertę należy złożyć pod
na składanie ofert w formie elektronicznej.
ów zamówienia, pod rygorem
12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunk
odrzucenia oferty.
12.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
wa w rozumieniu przepisów o
12.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorst
niż w terminie składania ofert lub
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
mogą być one udostępniane oraz
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie
ębiorstwa.
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsi
4 ustawy Pzp.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.
uzupełnienia do złożonej oferty
i
12.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
zawiadomienie o wprowadzeniu
lub ją wycofać pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
e o wprowadzeniu zmian lub
zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania. Powiadomieni
w
przy składaniu oferty tj.
wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad, jak
numer, pod którym oferta została
kopercie z napisem „Zmiana" lub „Wycofanie" i z powołaniem się na
zarejestrowana.
. Wykonawca ponosi wszelkie
12.9. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie
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koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
13. I. Ofe1tę należy złożyć w jednej kopercie w siedzibie Zamawiającego określonej w punkcie I SIWZ
w sekretariacie - pokój nr 101 najpóźniej w dniu 07.06.2018r. do godziny 10:00.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Gmina Nieborów
Aleja Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów
OFERTA w przetargu pn.: ,,Przebndowa stacji nzdatniania wody wraz z budową zbiornika
wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie".
Nie otwierać przed dniem 07.06.2018 r. do godz. 10:15 oraz dodatkowo powinna być oznaczona
nazwą i adresem Wykonawcy.
13.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 07.06.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego - sala nr 201 (sala narad). Otwarcie ofert jest jawne.
13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje:
- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Podczas otwierania
kopert z ofertami:
- nazwę i adres wykonawcy, którego ofe1tajest otwierana,
- cenę ofertową,
- termin realizacji zadania,
- udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

13.4. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego Wykonawcom
bez otwierania.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
14.1. Ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ., do oferty Wykonawca
dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ., oraz kosztorys ofertowy - sporządzony wg załącznika do SIWZ:
a) Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w kosztorysie (załącznik do SIWZ),
przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania
kwot ogólnych (kosztorys stanowi wyłącznie materia/ pomocniczy, umożliwia
Zamawiającemu kontrolowanie przebiegu prac oraz prawidłowe wprowadzenie inwestycji
jako środka trwa/ego na stan Gminy) a ocenie podlegać będzie ostateczna łączna ryczałtowa
cena brutto.
przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie
mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót winna być wykonana zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia,
c) ilości podane w każdej pozycji wykazu są wielkościami informacyjnymi, wskazującymi
jedynie orientacyjny zakres prac, które powinny być wykonane dla skompletowania danego
elementu (roboty), za którą przysługuje wyliczone dalej wynagrodzenie ryczałtowe i nie mają
znaczenia przy rozliczaniu wartości danego elementu (roboty) po jego wykonaniu,
14.2. Potwierdzenie wniesienia wadium - wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt. 10
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do
oferty.
I 4.3. Wykonawca, któ1y powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym
mowa w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ.
14.4 Informację dotyczącą podwykonawców i zakresu robót, który wykonawca zamierza im powierzyć
oraz wykaz firm podwykonawców, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania
ofert, któ1ym zostanie powierzone wykonanie części zamówienia - wg załącznika nr 6 Jeśli wykonawca
nie będzie korzystał z podwykonawców wówczas w załączniku nr 6 wpisuje "Nie Dotyczy". Uwaga: W
b)
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przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca
wzór umowy z podwykonawcą.
14.5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia
również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
14.6.W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty
przedłoży Zamawiającemu

należy dołączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym
mowa w ait. 23 ustawy Pzp,
b) dokument dotyczący:
- braku podstaw do wykluczenia zgodnie z zalącznildem nr 5 do SIWZ
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5).
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
muszą być złożone przez każdy podmiot,
c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 14 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum,
d) w przypadku ofert składanych wspólnie warunki zawarte w pkt 14 SIWZ muszą być spełnione
wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot.
14.7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
oraz brak podstaw wykluczenia.

postępowaniu

14.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert,
na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do
przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.7.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących
dokumentów:
a) Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty o wartości minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) brutto każda, podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne z rodzaju
do przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie budowy lub przebudowy instalacji sanitarnych o
wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 4 do SIWZ.
dotyczących zdolności

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów. Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności

technicznej lub zawodowej.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o
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dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
14.7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp.
b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
15.W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 7 ust. I Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)
IS.I. W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 14.7.3 a) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
15.2. Dokumenty, o których mowa w pkt IS.la powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15. la, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do jego reprezentacji wykonawcy, lub. oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

Dokumenty złożone w fo1mie oryginałów nie muszą być podpisane przez wykonawcę. Dokumenty
złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem" i poświadczone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.
16. Sposób obliczenia ceny oferty
16.1. Cenę na dane zadanie należy określić jako cenę ryczałtową. Wartość pozycji i ceny jednostkowe,
winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
I 6.2. Ceny jednostkowe winny być podane netto i zawierać wszystkie składniki, o których mowa w
specyfikacji technicznej i mające wpływ na kompletność wykonania zamówienia oraz na
dostosowanie się do wymogów zamówienia.
16.3. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w kosztorysie, a
następnie przemnoży je przez wymaganą ilość. Tym samym Wykonawca określi wartość netto
pozycji wymienionych w kosztorysie.
16.4. Po zsumowaniu cen netto za poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawca określa
cenę netto oraz cenę brutto za cale Zamówienie.
16.5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na czas umowy i nie będą podlegały zmianom,
oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
J6.6. Cena ryczałtowa wskazana w ofercie winna odpowiadać waitości ustalonej w kosztorysie
ofe1towym.
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17. Informacja dotycząca walut przy rozliczeniu
Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.
18. Opis kryteriów i sposób oceny ofert.
18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
b) nie zostaną odrzucone

przez Zamawiającego.
18.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium
ceny o wadze 60 % oraz gwarancji o wadze 40%. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji
przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najlepszy bilans punktów stanowi
ofertę najkorzystniejszą.

18.3. Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową dla przedmiotowego zamówienia. Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.) Kodeks cywilny w art. 632 §1 określa ten rodzaj
wynagrodzenia następująco: ,,Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac."
18.4. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie prace objęte:
- dokumentacją projektową,
- szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiarami robót,
oraz pozostałe mające wpływ na kompletność wykonania zamówienia włącznie z utrzymaniem placu
budowy (np. kosztami energii, wody), a także ewentualnymi kosztami zajęcia pasa drogowego i
potrzebami zarządzania ruchem w trybie przepisów ustawy o drogach publicznych .
W cenie ryczałtowej wykonawca winien także uwzględnić koszty niezbędnych odbiorów, koszty
sporządzenia projektu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych
i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
18.5 Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Kryterium:
cena - waga 60 %
punktacja od O pkt do 60 pkt - najniższa cena 60 pkt pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny z
ofert nie odrzuconych.
Do wyliczenia wg wzoru:
Cena oferowana minimalna (Cn)
x 60 pkt (waga kryterium)
C=
Cena badanej oferty (Cb)
gdzie:
C - punkty badanej oferty
Cn - najniższa cena oferowana
Cb - cena badanej oferty

Gwarancja - waga 40 %
punktacja od O pkt do 40 pkt - najdłuższa gwarancja 40 pkt pozostałe proporcjonalnie do najdłuższej
gwarancji z ofeit nie odrzuconych. .

Do wyliczenia wg wzoru:
gwarancja badanej oferty w miesiącach(Gb)
G = ---------------- - - - - x 40 pkt (waga kryterium)
najdłuższa gwarancja oferowana (Gn)
gdzie:
G - punkty badanej oferty
Cb - gwarancja badanej ofetty
Gn - najdłuższa gwarancja oferowana
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miesięcy.

Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym
kryterium zostanie przyjęta wa1tość 60 miesięcy.
a) ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria
oceny ofe1t;
b) maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi I 00 pkt. Wykonawca
uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy poszczególnych kryteriów.
c) oferta nie odrzucona , złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca
najwyższą ocenę punktową, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
I 8.6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofe1t. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy, dokonywać jakiejkolwiek
zmiany w jej
18.7.

treści.

Zamawiający

poprawi w ofercie:
I) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi! się na
poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.
18.8.Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18.9. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawmJącego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie:
I) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których waitość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
JO października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz.
2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
l) wa1tości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z ait. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
powyżej.
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wykazania, że ofe1ta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
ń lub jeżeli dokonana ocena
Zamawiający odrzuca ofe1tę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnie
niską cenę w stosunku do
rażąco
zawiera
oferta
że
za,
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierd
przedmiotu zamówienia.

Obowiązek

wykonawców,
18. l O.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia
którzy złożyli oferty, o:
miejsce
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
którego
cy,
wykonaw
ści
działalno
ania
wykonyw
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
miejsca zamieszkania i
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
którzy złożyli oferty, a
ców,
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonaw
łączną punktację,
także punktację przyznaną ofe1tom w każdym kryterium oceny ofert i
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
podając
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
uzasadnienie faktyczne i prawne,
w
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. I lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
19. Informacja o formalnościach jakie wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy.
ubiegali się
19.1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wykonawców, którzy
otrzymaniu
po
znie
niezwłoc
jący
Zamawia
o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy
później
nie
umowy
ia
podpisan
zabezpieczenia należytego wykonania wskaże miejsce i termin
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
ca który
19.2. Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, wykonaw
umowy,
zamierza zlecić roboty podwykonawcy przedstawi zamawiającemu: umowę lub projekt
wynikało
będzie
której
treści
z
kami,
załączni
z
wraz
którą zamierza zawrzeć z podwykonawcą
jaki zakres robót będzie wykonywał podwykonawca.
20. Ogólne warunki umowy.
określonych w
20.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę na warunkach
Pzp.
załączniku nr 8 do SIWZ w terminach określonych w art. 94 Ustawy
w załączniku nr 8 w zakresie:
ych
określon
umowy
20.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień
wyrazić zgodę na zmianę
może
jący
przedłużenia terminu realizacji, terminów płatności. Zamawia
okoliczności nieprzewidzianych i
postanowień umów pod warunkiem, że zmiany te wynikać będą z
dokumentacji
niezawinionych przez Wykonawcę (warunki pogodowe, odmienne od przyjętych w
dnie urzędy,
warunki terenowe, zwłoka lub odmowa w wydawaniu pozwoleń i uzgodnień przez odpowie
postanowień umowy może, pod
konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej). Zmiana
pomiędzy stronami.
aneksu
o
pisemneg
rygorem nieważności, być dokonana tylko poprzez zawarcie
21. Pouczenie o środkach odwoławczych
nia tych
Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniecha
prawnej określone w dziale VI
czynności przez zamawiającego , Wykonawcy przysługują środki ochrony
ustawy Pzp.
22. Postanowienia końcowe
Każda
l. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
wprowadzona zmiana będzie wiążąca dla Wykonawcy i staje się częścią SIWZ.
ustawy z
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
zymi
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późniejs
umowy.
zmianami) i inne przepisy właściwe dla przedmiotu
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Załączniki:

1. Przedmiar robót - zal. nr 1.
2. Oferta wykonawcy- zal. nr 2.
3. Kosztorys ofertowy- zal. 2.1.
4. Oświadczenie o spe/nianiu warunków art. 22 - zal. nr 3.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych - zal. nr 4.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zal. nr 5.
7. Oświadczenie dotyczące podwykonawców - zal. nr 6.
8. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zal. nr 7.
9. Wzór umowy - zal. nr 8.
1 O. Dokumentacja projektowa, STWiOR - zal. nr 9.
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Zn łącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć

Wykonawcy:

OF ER TA
......... .
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................

·······················································································

......... .
Adres Wykonawcy: .............................................................................

fax ............................................................ .

tel. kontaktowy ........ ........ ........ ....... .
e-mail: ........ ........ ........ ........ ........ .. .

GMIN A NIEBO RÓW
Aleja Legion ów Polsld ch 26
99-416 Niebor ów

,,Przeb udowa stacji nzdatn iania wody
Nawiązując do ogłoszenia o przetar gu nieogra niczon ym pn.:
j w Bełchowie"
wraz z budową zbiorn ika wyrów nawcz ego na płycie fundam entowe

zgodnym ze specyfikacją istotnych
oferujemy wykon anie niżej wymienionego zadania w zakresie
warunków zamów ienia za cenę brutto:
........ ........ ........ ........ ... ... zł (brutto)

........
słownie: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

........ ........ ........ ...... zł (brutto)

w~:

.

podatek V AT: ........ ........ ........ ........ zł
cena netto: ......... ......... ......... ......... . zł
Oświadczamy, że:

1.

zapoznaliśmy się
nich zastrzeżeń,

2.

dokonaliśmy

3.

4.

5.

6.
7.

wnosim y do
z dokum entami przetargowymi oraz dokumentacją techniczną i nie

dane do przygo towani a oferty
zdobyliśmy niezbędne
wizji lokalnej
i podpis ania umowy,
waniem się do wymog ów
w cenie ofertowej uwzględniliśmy wszelkie koszty związane z: dostoso
kosztorysów, specyfikacji
zamówienia, wynikające z projektów technicznych, przedmiarów,
zamówienia,
technicznej oraz pozostałe mające wpływ na kompletność wykon ania
SIWZ warunk i umowy i w
do
8
nr
niku
załącz
w
e
niniejszym oświadczam, że akceptuję zawart
ia umowy na warunkach w niej
przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarc
warunkami,
tymi
z
e
zgodni
określonych i do realizacji przedm iotu zamów ienia
zych oświadczeniach są aktualn e
oświadczam, że wszyst kie inform acje podane w powyżs
konsekwencji wprowadzenia
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
zamawiającego w błąd przy przeds tawian iu informacji.
018r.
zamów ienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie do dnia 15.12.2
a.
złożeni
jej
od
dni
30
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres

od daty odbior u końcowego
8. oferujemy ........ ........ .. - miesięczny okres gwara ncji licząc
36 m-cy - maksymalny 60 m-cy)
UWAGA: (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego

miejscowość,

data:

podpis Wykonawcy

płycie fundamentowej w Bełchowie"
GKI.271 8.2018. , Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na

Załącznik

Pieczęć

nr 3 do SIWZ.

Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE

Dotyczy realizacji zamówienia pn.: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z
wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie".
oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art.
Prawo zamówień publicznych, a w tym:

Oświadczam, że:
I) spełniam warunki udziału

w

postępowaniu

budową

zbiornika

22 ust. 1 ustawy

o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Oświadczam, że:

to z odrębnych
a) posiadam uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika
przepisów,
nia,
b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówie
c) posiadam zdolności techniczne lub zawodowe .

........................................................
miejscowość,

data

podpis Wykonawcy

płycie fundamentowej w Bełchowie"
QKI.271 8.2018. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na

Załącznik
Pieczęć

nr 4 do SIWZ

Wykonawcy:

WYKAZ ROBÓT
zbiornika
Dotyczy realizacji zamówienia pn: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową
ie",
Belchow
w
ntowej
wyrównawczego na płycie fundame

Wykaz robót z podobnych do
przedmiotu zamówienia

Wartość

brutto
robót

podmiot realizujący roboty
(kolumna dotyczy ofert wspólnych)
Wpisać

Czas realizacji
początek/ zakończenie

dd/mm/rrrr

(wymienić zleceniodawcę, nazwę

zadania, zakres robót)

1

················ ...
··························
, data
miejscowość

2

4

3

..................................................................
podpis Wykonawcy

GKl.271.8.2018.

Pieczęć

na płycie fundamentowej w Bełchowie"
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego

Załącznik

Wykonawcy;

nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
wody wraz z
Dotyczy realizacji zamówienia pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania
wie"
Bełcho
w
j
entowe
wyrównawczego na płycie fundam

budową

zbiornika

ieniem:
o zamówienie publiczne jako wykonawca robót objętych niniejszym zamów
nia się o zamówienie publiczne z przyczyn
oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z ubiega

Ubiegając się

-

określonych

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamówień

Publicznych (Dz. U.

2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

określonych

ne z przyczyn
nie podlegam/my wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publicz
Publicznych (Dz. U.
w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień

2017r.,poz.

1579zpóźn.

-

oświadczam, że

zm.).

*Oświadczenie dotyczące

podmiotu, na którego zasoby

powołuje się

wykonawca

ów udziału w postępowaniu, określonych
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunk
podmiotu/ów, który/e nie podlega/ją
zamawiającego polegam za zasobach następującego/ych

przez

5 ustawy Pzp.
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.! pkt 13-22 i ust.
....................................... ..
Nazwa i adres podmiotu: .............................................................................

miejscowość,

podpis Wykonawcy

data

* jeśli dotyczy informacji o podmiotach
ie
w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstaw
spośród
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia

Oświadczam, że zachodzą

mt..... .........

Pzp). Jednocześnie
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy
ie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstaw
następujące środki

naprawcze:

········································································ .................................................. .
................ ...... .
. " . " ......... ' ..........................................................................................
'

........................................................
miejscowość

, data

podpis Wyko nawcy

GKI.271.8.2018. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie"

Załącznik
Pieczęć

nr 6 do SIWZ

Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika
wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie".

OŚWIADCZENIE
o części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam że*:

! .Całość zamówienia zostanie wykonana

siłami własnymi

wykonawcy;

2. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac:

3. Wykaz firm podwykonawców, którym zostanie powierzone wykonanie powyższych części
zamówienia, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert

-............ ' .. ' ................. ' .... ' ....... ' ' ' ' ' ' .... ' ... ' ..... '' ....... ' ........ ' ' ' ............. .
•

niepotrzebne skreślić

miejscowość

, data

podpis Wykonawcy

'

'

GKI.271.8.2018.

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie"

Załącznik
Pieczęć

nr 7 do SIWZ

Wykonawcy:

Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika
wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie".
oświadczamy, że:

I. nie

należę/-my

do grupy

kapitałowej*,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229), z
złożyli

2.

żadnym

z

pozostałych

Wykonawców, którzy

oferty w przedmiotowym postępowaniu,

należę/-my

do grupy

kapitałowej*,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229) z

następującymi

Wykonawcami, którzy

złożyli

oferty w przedmiotowym postępowaniu:
I) ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .. .
2) ,,, , ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......... .
3) .. ' .... '' ... ' ..... " .. '' '''"''''''' ...... ''' ... '"'''''' ......... ''' ''' ... '''''' ...... '"''' ... '''.''''''' .. .
(wymienić

miejscowość

, data

* niepotrzebne skreślić

nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

podpis Wykonawcy

' '

zbiornika wyrównawczego
GKl.271.8.2018 . .,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową

na płycie fundamentowej w Bełchowie''

Załącznik

nr 8 do SIWZ

UMO WA nr (wzór)
zy:
zawmia w dniu ......................................... r. w Nieborowie pomięd
Gminą Nieborów,
NIP: 834-10-17-678
z siedzibą przy Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów,
reprezentowanym przez:
Andrzeja Werl e- Wójta Gminy Nieborów,
jdy
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Anny Kwiatkowskiej-Ga
zwanym dalej „Zamawiającym",
a

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

,

z siedzibą w ................................................... przy ul. ..........
......... ,
NIP .................................................... , REGON ..............................
zwanym dalej

„Wykonawcą",

reprezentowanym przez:

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

w trybie przetargu nieograniczonego,
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
ych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia
wartość zamówienia określona w przepisach wydan
2017r., poz. 1579 z późn. zm.) poniżej
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
ującej treści:
5 548 OOO euro dla robót budowlanych zawarta umowa o następ

§1

Zamawiającego zadania pn.:
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz
ika wyrównawczego
„Przebndowa stacji nzdatniania wody wraz z budową zbiorn
na płycie fundamentowej w Bełchowie".
specyfikacją techniczną wykonania i
w technologii i zakresie zgodnym z dokumentacją projektową,
zamówienia (SIWZ) i z załącznikami do
odbioru, ofeiią Wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków
y z zasadami sztuki budowlanej oraz przy
SIWZ, stanowiącymi integralną część umowy, w sposób zgodn
nie przewiduje zamówień podobnych do przedmiotu
dołożeniu należytej staranności. Zamawiający

zamówienia.

§2
... zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu
........
........
........
dniu
w
1. Wykonawca wniósł
stanowi
co
brutto,
umownego
wynagrodzenia
10%
wysokości
w
umowy
kwotę ........ ........ ........ ........ . zł
........................................................................................... )
(słownie: ............................................................
ego w protokole końcowym odbioru
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiając
że przedmiot umowy został należycie
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy,
przedmiotu umowy będzie zwrócone
wykonany 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.
odbioru
eń z tytułu rękojmi, obejmującej okres od dnia
będzie zatrzymane w celu zabezpieczenia roszcz
okresie
tym
Po
jest tożsamy z okresem rękojmi).
końcowego do ustalonego terminu gwarancji (który
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15
ie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
Jeżeli ok.res na jaki ma zostać wniesione zabezpieczen
wnosi się na ok.res nie krótszy niż 5 lat, z
wnosi się na cały ten ok.res, a zabezpieczenie w innej formie
zabezpieczenia lub wniesienia nowego
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
edłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprz
ważności dotychczasowego zabezpieczenia
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
zmienia formę na zabezpieczenie w
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający
ego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej,
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasow
razie
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W
następuje nie później niż w ostatnim dniu
ia
ieczen
zabezp
ci
ważnoś
do przedłużenia terminu
konieczności Wykonawca jest zobowiązany
o,
ająceg
zamawi
przedmiotu umowy i uznania przez
należytego wykonania umowy do czasu wykonania

wyrównawczego na
GKl.271.8.2018 .. Przebudowa stacii uzdatniania wody wraz z budową zbiornika

że

przedmiot umowy

został należycie

płycie

fundamentowej w Bełchowie"

wykonany.

§3
określonego w § I
Strony ustaliły, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
wynosi ........................................... zł brutto,
................................................................ )
(słownie: ....................................................................................
kwota netto ......... ......... ......... . zl, kwota VAT ......... ......... ....... zl
w tym:
§4
terminie do 15.12.2018r.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w
protokołem końcowym,
dzony
Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się, potwier
Inspektora Nadzoru, który reprezentuje
dzień odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego na budowie.
to wykonawca rozpocznie
2. O ile nie zostanie ustalone inaczej w protokole przekazania placu budowy
roboty nie później niż 7 dni po przekazaniu placu budowy.
anym harmonogramem
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracow
podpisaniu niniejszej
po
dni
7
robót, któ1y zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej
umowy.
§5
towanego i podpisanego przez obie strony, bez
zaakcep
ie
1. Wykonawca wystawi fakturę na podstaw
go, a Zamawiający ureguluje należność
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru końcowe
w siedzibie Zamawiającego.
w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktmy
dokonania potrącenia kar
do
2. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawniony
za, iż płatności z tytułu
umownych zgodnie z brzmieniem § 7 niniejszej umowy. Wykonawca oświadc
w fakturze.
wykonania przedmiotu umowy będą dokonywane na rachunek bankowy podany
§6
stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić
zostaną
odbioru
ci
czynnoś
toku
w
I.
a.
odbioru wykonanych robót do czasu usunięcia wad, jeżeli nadają się one do usunięci
czeniem,
przezna
z
2. Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Zamawiający może dochodzić naprawienia wynikłej stąd szkody.
Zamawiający może po
3. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
zgodnie z umową
enia
zamówi
nia
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu wykona
szkody wynikłej ze
ienia
napraw
i
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
Jeżeli

zwłoki.

u wad oraz do
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięci
uprzednio robót jako wadliwych (w
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
trybie analogicznym do §4).
5. Z czynności odbioru robót wadliwych zostanie spisany protokół.

§7

kary umowne w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia
Wykonawca
naliczane od wartości wynagrodzenia brutto, o któ1ym mowa w §3 umowy;
nym w harmonogramie
1) za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w terminie określo
robót, o któ1ym mowa w §4 niniejszej umowy,
1 umowy .
2) za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.
zapłaci Zamawiającemu

§8
w wysokości I O % wynagrodzenia brutto o którym

zapłaci Zamawiającemu karę umowną

Wykonawca
mowa w § 3 umowy za:
I) niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
stronie Wykonawcy.
2) odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po
§9

1.
2.
3.

lnych
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ewentua
.
odzenia
wynagr
mu
o
wynikających z niniejszej umowy, z przysługująceg
ważności zachowania
Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymag a dla swej
Katy umowne mogą być dochodzone łącznie lub każde z osobna.

kar umownych,
formy pisemnej.

GKI.271.8 2018

4.

5.

awczego na płycie fundamentowei w Bełchowie"
Przebudowa stacjj uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrówn

a od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego
wysokości szkody na zasadach ogólnych

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzeni
jakiekolwiek zastrzeżone kary umowne do pełnej

określonych w Kodeksie Cywilnym.
kar umownych, określonych umową,
Łączna wartość wszystkich ewentualnych
brutto kreślonego w§ 3 ust. 1 umowy.
przekroczyć 100 % waitości wynagrodzenia

nie

może

§10

go swe funkcje w
ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wykonujące
....... ....... ....... ....... ....... ....... .
procesie budowlanym w osobie: ....... ....... ....... ....... .......
: ....... ....... ....... ....... ....... .... , który
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawą
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
owych architektów oraz inżynierów
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawod
a uprawnienia budowlane zgodne z
budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.), posiad
samorządu zawodowego oraz jest
przedmiotem zamówienia, jest zrzeszony we właściwej izbie
które mogą wyniknąć w związku z
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
ch w budownictwie.
wykonywaniem przez niego samodzielnych funkcji techniczny

1.

Zamawiający

§11

liczonej od dnia odbioru końcowego na
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ....... . miesięcy
wykonane roboty objęte niniejszą umową.
na wykonane roboty budowlane,
2. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez wykonawcę
gwarancji.
wykonawca udziela rękojmi w okresie tożsamym z okresem
y jest do posiadania dokumentu
3. Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązan
dzonej
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od
o zamówienia.
działalności gospodarczej na kwotę udzieloneg

§12

szkód wobec osób
z winy Wykonawcy zniszczeń budowlanych i innych
W przypadku
y koszt.
własn
na
naprawienia szkód
trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
wystąpienia

§13

miotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przed
zgody Zamawiającego.
wykonawca który zamierza zlecić roboty
2. Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót,
t umowy, którą zamierza zawrzeć
podwykonawcy przedstawi zamawiającemu: umowę lub projek
e wynikało jaki zakres robót będzie
z podwykonawcą wraz z załącznikami, z treści której będzi
wykonywa! podwykonawca.
iotom wykonanie prac budowlanych lub
3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić innym podm
anych z realizacją przedmiotu
innych usług zleconych przez Zamawiającego, a związ
w zdaniu pierwszym, Wykonawca nie
zamówienia. Za działania, podmiotów, o których mowa
ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
§ 14
Podw ykona wstw o

umowę w formie pisemnej o charakterze
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć
y lub roboty budowlane stanowiące część
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostaw
Zamawiającego Wykonawcą a innym
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez
znych na roboty budowlane także
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień public
cą lub między dalszymi podwykonawcami.
między podwykonawcą a dalszym podwykonaw
wienia podwykonawcom pod warunkiem,
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamó
.
że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania
ykonawca zamówienia na roboty budowlane
podw
dalszy
lub
3. Wykonawca, podwykonawca
wstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamierzający zawrzeć umowę o podwykona
ożenia zamawiającemu do akceptacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedł
podwykonawca jest obowiązany
projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
y o podwykonawstwo o treści zgodnej z
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umow
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projektem umowy.
iany w
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidz
cy,
wykonaw
ia
doręczen
dnia
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
zających
potwierd
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
roboty
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub
budowlanej.
pisemnej
ący, w te1minie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza w formie
Zamawiaj
5.
ne:
budowla
roboty
są
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
nia;
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówie
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
umowy o
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu
w ust. 5,
ym
określon
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
budowlane
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
umowy o
zawartej
kopię
em
oryginał
z
zgodność
za
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
dnia jej
od
dni
7
terminie
w
ne,
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla
zawarcia.
umowy o
8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
mowa w
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
ust. 5.
, której
9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
ę
akceptacj
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za
umowy przez Zamawiającego.
budowlane
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
umowy o
zawartej
kopię
em
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginał
dnia jej
od
dni
7
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
wartości
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
dłuższy niż
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1O, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dzenia do
doprowa
do
go
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
zających
13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierd
na
termin
a
wyznacz
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający
dni.
3
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż
jest
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca
o
należneg
dzenia
wynagro
zapłaty
zakresie
zobowiązany do dokonania we własnym
nawcą.
podwyko
z
umowie
w
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
przez
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
który
lub
ne,
budowla
roboty
są
tem
przedmio
której
,
zamawiającego umowę o podwykonawstwo
są
tem
przedmio
której
,
nawstwo
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwyko
przez
dnio
odpowie
zapłaty
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
na roboty budowlane.
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówie nia
ch po
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstały
są
tem
przedmio
której
,
nawstwo
podwyko
o
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
z
zgodność
za
zonej
poświadc
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu
usługi.
lub
dostawy
są
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
należnych
17. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
zgłoszenie
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
nawcy
podwyko
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
7 dni
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Termin zgłaszania uwag wynosi
od dnia doręczenia informacji.
ym przez
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazan
Zamawiającego, Zamawiający może:
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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.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Rozliczenia
z podwykonawcą zgodnie z art.143a ustawy prawo zamówień publicznych.
§15

I.

wykonujących
Zamawiający określa obowiązek zaltudnienia na podstawie umowy o pracę osób
h i urządzeń,
czynności: wykopy ręczne, roboty związane z montowaniem sieci sanitarnyc
ych
sprzętu budowlanego, w zakresie realizacji przedmiotu zamówien ia wykonując

operatorzy
prace objęte jego zakresem - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3. Wykonawca składa wykaz stanowisk osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz
z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do
wykonywania robót. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie
traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.
4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(wykonawca przedstawia korektę wykazu stanowisk osób oddelegowanych do wykonywania
zamówienia do

5.

6.

7.
a)

b)

wiadomości zamawiającego).

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu zwe1yfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. W
przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w
ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji
Pracy.
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez
wskazanych
zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób
cy może
Zamawiają
wystąpi.
w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli zamawiający o to
w
opisanego
wskazać Wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczające celem spełnienia żądania
zdaniu poprzednim.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 osób niezatrudnionych
na podstawie umowy o pracę - w wysokości 100,00zl za każdy stwierdzony przypadek (kara
kontroli
może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas
stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie
o którym mowa w ust. 3 - w wysokości 50,00zl za każdy stwierdzony przypadek (kara może być
że
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby,jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi,
osób
nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w § 15 ust. 3) - dotyczy to także
zatrudnionych przez podwykonawców.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, w szczególności przepisy dotyc:zące umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane
Zamawiający
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oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie11 Publicznych
(Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
§17
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
zmiany
istotnej
I. W razie
w chwili zawarcia umowy,
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
powzięcia wiadomości o tych
Zamawiający może odstąpić od umowy w termini e 30 dni od
jedynie wynagrodzenia
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
niewykonywania albo
ającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie
Zamawi
2.
ku:
nienależytego wykony wania umowy, a w szczególności w przypad
n pomimo pisemnego
przyczy
ionych
uzasadn
bez
1) nierozpoczęcia robót w terminie
wezwania przez Zamawiającego;
przyczyn
2) przerwania przez Wykonawcę robót i nie wznowienia ich bez uzasadnionych
jącego;
przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawia
z projektem,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny
Wykonawca
jeżeli
lności
szczegó
w
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
ych nie
użytkow
i
nych
technicz
będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach
ie;
projekc
równoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
majątku Wykonawcy
zajęcie
nastąpi
yjnego
egzekuc
wania
4) w wyniku wszczętego postępo
Wykonawcy;
firmy
anie
rozwiąz
lub
ć
upadłoś
lub jego części lub ogłoszona zostanie
dokonania ich
bez
w
5) realizuje roboty przewidziane umową za pomocą Podwykonawcó
ej umowy;
zgłoszenia Zamawiającemu w trybie określonym w § 14 niniejsz
;
umowy
3
pkt
§4
z
zgodnie
robót
6) nie przedłożenia harmonogramu
który reprezentuje
u,
Nadzor
Inspektora
7) braku dostępu do dzienników budowy
wpisów do Dzienników
Zamawiającego na budowie oraz możliwości dokonywania
Budowy przez Inspektora Nadzoru.
ą następujące
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążaj
wystąpienia

obowiązki szczegółowe:

onym na
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodni
robót,
nie
przerwa
lub
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy
nych oraz
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwa
za które
n
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczy
Wykonawca nie odpowiada.
przy udziale
3) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca
wraz z
toku
w
robót
ryzacji
inwenta
ł
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokó
ę do
podstaw
będzie
ć
zestawieniem wartości wykonanych robót w toku stanowi
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
usunie z terenu
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie I O dni
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Wykonawca nie
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiada obowiązany jest do:
nia oraz do
I) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwa
w terminie
nia
dnia odstąpie
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do
określonym w niniejszej umowie,
7 dni od daty
2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie
odstąpienia od umowy.
w terminie 30 dni od
enie winno nastąpić w formie pisemnej i może być dokonane
Odstąpi
5.
nia.
daty powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o podstawie od odstąpie
§18
wszystkie przepisy
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
ruchu.
e11stwa
bezpiecz
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody i
a także brak
norm
2. Opiaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót właściwych
ch, dotyczących
stosownych pozwole11, decyzji itp. określonych w odpowiednich przepisa
wca.
ochrony środowiska, ochrony przyrody i bezpiecze11stwa ruchu poniesie Wykona
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stwa finansowe lub
niedotrzymanie sformułowanych wyżej wymagań spowoduje następ
prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.
zgody Zamawiającego jest
4. Cesja uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez
niedopuszczalna.
§19
Integralną część umowy stanowią:
ikami.
l. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załączn
2. Oferta wykonawcy.
§20
umowy w zakresie: przedłużenia te1minu realizacji,
owień
postan
zmiany
l. Zamawiający dopuszcza
owień umów pod warunkiem, że
terminów płatności. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postan
h przez Wykonawcę (warunki
zmiany te wynikać będą z okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionyc
e, zwłoka lub odmowa w
pogodowe, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenow
usunięcia błędów w
zność
koniec
wydawaniu pozwolet'1 i uzgodnień przez odpowiednie urzędy,
dokumentacji projektowej).
żonej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrze

3.

Jeżeli

§21
z wykonania niniejszej umowy strony

Wszelkie spory wynikające
właściwego ze względu na siedzibę
Umowę sporządzono

w

poddają

pod

rozstrzygnięcie sądu

Zamawiającego.

trzech jednobrzmiących

§22
egzemplarzach z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden

dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

