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I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZARÓW – ETAP II

NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I NUMER POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
32-015 Kłaj, Kłaj 652
Tel: (12) 284-23-03
Fax: (12) 284-23-03
Web: www.gpkklaj.pl
e-mail:bok@gpkklaj.pl
2. Numer referencyjny nadany zamówieniu przez Zamawiającego:
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja
zamówienia oznaczone jest numerem: GPK.PN.1.2014

istotnych

warunków

3. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień
Publicznych, na stronie internetowej: www.gpkklaj.pl w zakładce PRZETARGI oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

II.

TRYB POSTĘPOWANIA - PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zwanej dalej prawem zamówień
publicznych obowiązujących dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p. z. p.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II”, polegającego na wykonaniu
robót budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych wraz z robotami branży
drogowej.
2. Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłaj na terenie
miejscowości Szarów. W ramach inwestycji planuje się wybudowanie kanalizacji
sanitarnej: kolektory kanalizacji grawitacyjnej, kanału tłocznego, 2 przepompowni
ścieków oraz przykanalików. Łączna długość sieci wybudowanej w ramach tego
etapu projektu to ok. 4400 m w tym kanały grawitacyjne ok. 2800 m, kanał tłoczny ok.
1300 m oraz przykanaliki ok. 360 m. Ścieki odprowadzone będą za pomocą
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projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej
poprzez projektowane pompownie (P4 i P5) do istniejącej kanalizacji w Szarowie.
2. 1

Zakres przedmiotu zamówienia obejmujący roboty budowlane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. 2

Rurociąg grawitacyjny (długość sieci bez studzienek rewizyjnych) PVC
Ø 250 - 1 279,10 m;
Rurociąg grawitacyjny (długość sieci bez studzienek rewizyjnych) PVC
Ø 200 - 1 401,40 m;
Rury osłonowe PE100 SDR17,5 Ø 250 – 51,5 m;
Rurociąg grawitacyjny PVC Ø 200 (tzw. przykanaliki) – 44,60 m
Rurociąg grawitacyjny PVC Ø 160 (tzw. przykanaliki) – 312,20 m
Rurociąg ciśnieniowy (tłoczny) PE100 SDR17 Ø 110 – 1282,20 m;
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 1020 mm9 szt.;
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 600 mm144 szt.;
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 425 mm40 szt.;
Przepompownie ścieków szt. 2 wraz z zagospodarowaniem;
Rozbiórka i rekonstrukcja dróg w miejscu prowadzenia rurociągu;
Roboty przygotowawcze;
Roboty rozbiórkowe;
Roboty ziemne- wykopy;
Roboty montażowe;
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym;
Studzienki kanalizacyjne;
Roboty ziemne- zasypy;
Renowacja nawierzchni;
Pozostały zakres przedmiotu zamówienia:

•
•
•

•

Obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia;
Inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa
(powykonawcza);
Projekt organizacji ruchu i organizacja ruchu na czas trwania budowy,
projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
właściwy organ (dotyczy realizacji robót na drogach publicznych
wojewódzkich, powiatowych, gminnych);
Nadzór archeologiczny prowadzony od dnia rozpoczęcia prac
związanych z przedmiotową inwestycją (Nadzór archeologiczny winien
być zgłoszony do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie. Roboty budowlane należy rozpocząć po
wydaniu
pozwolenia
od
MWKZ
na
prowadzenie
badań
archeologicznych, które winno zostać przedłożone Zamawiającemu
wraz z informacją o osobie prowadzącej nadzór archeologiczny).
Zakres usług nadzoru archeologicznego obejmuje: pełnienie nadzoru
archeologicznego podczas robót ziemnych (ryczałt), ewentualne
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

2. 3
•

•

•
•
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prowadzenie wykopaliskowych badań ratowniczych oraz opracowanie
niezbędnej dokumentacji archeologicznej związanej z pełnionym
nadzorem
archeologicznym
i
badaniami
ratowniczymi.
Wykonanie niezbędnych sprawozdań z prowadzonego nadzoru.
Oznakowanie i zabezpieczenie przejętego placu budowy;
Organizacja zaplecza budowy;
Zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane zgodnie z Uchwałą Nr
XVIII/149/2004 Rady Gminy Kłaj z dnia 27.04.2004 r. stanowiącej
załącznik do niniejszej specyfikacji. Odcinki kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi gminnej leżą na działkach o numerach: 332, 579/2.
Zajęcie pasa drogowego należy skalkulować jako odrębną pozycję
kosztorysu ofertowego.
Zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane zgodnie właściwą
z Uchwałą Rady Powiatu Wieliczka. Odcinki kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi powiatowej leżą na działkach o numerach: 579/1. Zajęcie
pasa drogowego należy skalkulować jako odrębną pozycję kosztorysu
ofertowego.
Organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót;
Nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień;
Badania zagęszczenia i nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
Wykonanie powykonawczej inspekcji TV kanalizacji sanitarnej;
Sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
zmianami w trakcie robót;
Bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na
składowisko odpadów i koszty składowania;
Wykonanie ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej,
której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu;
Wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań
składających się na załączniki do niniejszej specyfikacji, a mające
wpływ na cenę oferowaną przedmiotu zamówienia.
Uwagi do zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca w ramach zamówienia zrealizuje cały zakres, o którym mowa
powyżej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmującej dokumentację
projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar
robót;
Podane w dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter
wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego
przez Zamawiającego standardu wykonania robót. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie równoważnych materiałów, znaków towarowych o takich
samych bądź wyższych właściwościach użytkowych i eksploatacyjnych przy
założeniu, że nie mogą one pogarszać jakości tych robót;
Wykonawca
udzieli
gwarancji
jakości
na
wykonane
roboty
i zabudowane materiały na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi
liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót;
Na dostarczone materiały i urządzenia (przewidziane do montażu zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót), zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru obowiązują warunki i okresy
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gwarancji określone przez producenta tych materiałów i urządzeń
w dokumencie gwarancyjnym. Nie wyłącza to jednak obowiązków
wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na całość przedmiotu
zamówienia na okres 36 miesięcy.
Przedmiar robót nie obejmuje: kosztów organizacji, zaplecza budowy, kosztów
przygotowania terenu pod budowę, kosztów zajęcia pasa drogowego, kosztów
nadzoru archeologicznego.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z kosztorysem
ofertowym, projektem budowlanym i obowiązującymi normami;
Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Robót był dostępny
na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy bądź w siedzibie
Zamawiającego w czasie realizacji robót.

2. 4

Klasyfikacja wspólnego słownika zamówień (CPV):

45.23.13.00-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.00.00.00-7

Roboty budowlane

45.10.00.00-8

Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.11.00-9

Roboty w zakresie burzenia

45.11.00.00-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne

45.23.11.00-6

Ogólne roboty budowlane związane z budową
rurociągów

45.11.10.00-8

Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45.23.32.00-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71.33.00.00-0

Różne usługi inżynieryjne

71.35.10.00-3

Usługi archeologiczne

2. 5

Podwykonawstwo

Wykonawca może zlecić wykonanie robót będących przedmiotem umowy
Podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do
wykonania
podwykonawcom.
Wykonawca,
podwykonawca
lub
dalszy
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być 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.
Zamawiający, jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
-

Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, jest uprawniony do zgłoszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane:
-

Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wyłączenie, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo
o wartości większej niż 50 000,00 zł.
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 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, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.

IV.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH
I WARIANTOWYCH, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych realizatorowi
zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących
nie więcej niż 50 % jego wartości.

VI.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - UMOWY

Termin całkowitego zakończenia robót budowlanych, przekazania dokumentacji
powykonawczej i uzyskania w PINB w Wieliczce prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie ustala się do dnia 31.08.2015 r.

VII.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp
oraz spełniający wymagania określone w niniejszej ,,Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia” dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
a.

Zamawiający
uzna,
iż
Wykonawca
spełnia
warunek
udziału
w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej:

Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
o długości nie mniejszej niż 4000 m (załącznik nr 2), w tym wykonanie kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej (rurociągi tłoczne) o długości nie mniejszej niż 1300 m
i średnicy ø110 (odcinek wykonany jako całość w ramach jednego zadania –
zamawiający nie dopuszcza sumowania krótszych odcinków).
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym.
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie:
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Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
(załącznik nr 3).
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
a. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału
w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa
pozwala na wykonanie zamówienia i wykaże, że:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł (załącznik nr B)

VIII.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22
ust. 1 ustawy pzp (Załącznik nr 4)
b) 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 (Załącznik nr 2), zgodnie
z zapisem pkt. 2 SIWZ. Do wykazu wykonanych robót Wykonawca musi
dołączyć dowody (poświadczenia) potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 2a). Zamawiający
żąda dokumentów poświadczających zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
c) Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie posiadających
wymagane uprawnienia [Załącznik nr 3]
d) Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia ważną na
dzień składania ofert, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
1 000 000,00 zł [załącznik nr B)
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 i 5 ustawy pzp, do oferty należy
dołączyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5);
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymają wpisu do
rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpis ten ma być
aktualny na dzień składania ofert (Załącznik nr A);
c) Aktualne zaświadczenie właściwego dla Wykonawcy Naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie to
ma być aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr D);
d) Aktualne zaświadczenie właściwego dla Wykonawcy oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego
organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert. Zaświadczenie to ma być aktualne na dzień składania ofert
(Załącznik nr E);
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp- wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Informacja ta ma być aktualna na dzień składania ofert (Załącznik nr F);
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy pzp- wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Informacja ta ma być aktualna na dzień składania ofert (Załącznik nr G);
g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy pzp- wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Informacja ta ma być aktualna na dzień składania ofert (Załącznik nr H);
h) Oświadczenie- listę podmiotów należących do tej samej 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.) lub
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wypełnioną,
opieczętowaną i podpisaną przez osoby upoważnione bądź informację o
braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6);
i) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów (art. 26 ust. 2b),
a podmioty te będą brały udział w wykonaniu zamówienia, żąda się od
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Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wskazanych w pkt. a-h.
j) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający
wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. a,
b, c, d, e, f, g SIWZ zgodnie z § 4.1. pkt. 1 oraz § 4.1. pkt. 2 ppkt. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
• 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- dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
• Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
b) Składa
zaświadczenie
właściwego
organu
sądowego
lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt. 2 lit. e, g SIWZ, dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 2 lit. b do g SIWZ zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) zastępuje je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przed notariuszem
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
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4. Pozostałe dokumenty jakie Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk
,,Formularz Oferty” (Załącznik nr 1);
b) Oświadczenie o Podwykonawstwie, opieczętowane i podpisane przez
upoważnione osoby (Załącznik nr 7);
c) Kosztorys ofertowy (Załącznik nr I);
d) Oświadczenie o poleganiu na zasobach innych podmiotów (Załącznik nr
8) lub oświadczenie o niepoleganiu na zasobach innych podmiotów
(Załącznik nr 8a). Jeśli wypełnia się załącznik nr 8a także załącza się
dokumenty stanowiące dowód udostępniania zasobów (Załącznik nr 8b) oraz
oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr
9).
e) Dowód zapłaty WADIUM (Załącznik nr J)
Wskazane w SIWZ dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
5. Wspólne ubieganie się wykonawców o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ustanawiają
wówczas pełnomocnika. W przypadku konsorcjum może to być jeden
z konsorcjantów tzw. Lider konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający wymagać będzie przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy pzp).
6. Podwykonawcy
W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca
powinien wskazać zakres przedmiotu zamówienia, który będzie realizował
Podwykonawca (Załącznik nr 7). Załącznik ten należy wypełnić w formie ,,nie
dotyczy” nawet jeśli Wykonawca nie zleca Podwykonawcą żadnych robót.
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku
działania Podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i
jakość usług świadczonych przez Podwykonawców.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zasady przygotowania Ofert
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp);
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 82 ust. 2
ustawy Pzp);
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
Ofertę należy złożyć w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp);
Wszelkie ceny w ofercie muszą być podane w PLN;
Wyliczenia dokonywane i wskazane w druku „oferta” należy obliczać
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi
regułami w zaokrąglaniu;
Wymaga się, by oferta była przygotowana pismem ręcznym, na maszynie do
pisania, komputerze- przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu oraz
w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści;
Wszystkie strony złożonej oferty wraz z załącznikami winny być
ponumerowane;
Oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane i opieczętowane pieczęcią
imienną przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy,
a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres. W przypadku złożenia
kserokopii musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
udzielające pełnomocnictwa.
Strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być trwale
połączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
Załączniki muszą być dołączone do oferty, bez dokonywania w nich
jakichkolwiek zmian.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
2. Opakowanie i oznakowanie oferty
Oferty należy składać w dokładnie zamkniętej kopercie, zaadresowanej na
Zamawiającego i oznaczonej:
OFERTA PRZETARGOWA NA:
,,BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZARÓW
– ETAP II”
- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 27.10.2014 r.
Na kopercie oferty należy również zamieścić adres zwrotny Wykonawcy wraz
z numerem telefonu, faksem, e-mailem.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj 652 | bok@gpkklaj.pl;
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X.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZARÓW – ETAP II

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena podana w ofercie musi wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego
w oparciu o przedmiar robót lub kosztorys ślepy udostępniony przez Zamawiającego
a stanowiący integralna cześć SIWZ.
Przyjęte przez Zamawiającego założenia do sporządzenia kosztorysu ofertowego
przedstawiono poniżej:
PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS ŚLEPY - zestawienie przewidywanych do
wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz
ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu,
tablicy, kolumny) lub z opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności
składowych. Sporządzany jest na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót.
KOSZTORYS OFERTOWY - stanowi kalkulację do ustalania ceny oferty na bazie
przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego. Jest sporządzany przez
Wykonawcę robót przy składaniu ofert.
KOSZTORYS ZAMIENNY - może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny
określonej w umowie i jest przygotowany przez Wykonawcę robót z uwagi na zmiany
pierwotnie przewidzianych ilości robót, technologii wykonania, zastosowanych
materiałów.
KOSZTORYS POWYKONAWCZY - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonane roboty i jest sporządzany przez Wykonawcę po wykonaniu
robót jeżeli ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę.
OBMIAR ROBÓT - zestawienie robót wg opisu j. w. lecz sporządzone po wykonaniu
robót
Podstawy i metody ustalenia ceny ofertowej zawarte w niniejszej specyfikacji są
przyjęte bez zastrzeżeń przez oferentów składających ofertę według założeń
przyjętych w niniejszej specyfikacji przez Zamawiającego.
Wykonawca określi wartości na wszystkie pozycje przedmiaru robót/kosztorysu
ślepego, który po wypełnieniu przez oferenta stanowić będzie „kosztorys ofertowy”.
Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego muszą zawierać cenę jednostkową.
Wartość pozycji przedmiaru robót to: iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby (ilości)
jednostek miary.
Wszystkie wartości pozycji przedmiaru w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna
cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Brak wypełnienia i określenia ceny jednostkowej w pozycji w kosztorysie ofertowym
spowoduje odrzucenie oferty.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu
ofertowego brutto którą wykonawca wpisuje do formularza oferty w pozycji „Cena
oferty”.
Wzór wypełnienia przedmiaru robót/kosztorysu ślepego dla ustalenia wartości
pozycji.
L.p.

Podstawa
wyceny

1

Opis
pozycji /
opis robót
“abc....”

Ilość
jednostek
miary
a

Cena
jednostkowa
za 1[s]
b

Wartość
c=a*b
c

“…....”
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Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (ewentualne zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku należy dokonać
zgodnie z regułami zaokrąglania).
Jeśli Wykonawca przy opracowaniu kosztorysu ofertowego stwierdzi brak jakiegoś
elementu przedmiaru lub błędny obmiar robót, winien niezwłocznie powiadomić
o powyższym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w takim przypadku niezwłocznie
udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad podanych w art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy
pzp.
Jakikolwiek zakres zadania nie ujęty w przedmiarze robót a wymieniony w SIWZ
należy wycenić w kosztach ogólnych inwestycji.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.

XI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach:
•

Poniedziałek - piątek:

od godziny 7.00- 15.00

Korespondencja przesyłana za pomocą faksu lub drogi elektronicznej po godzinach
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
Zamawiający zamieści treść pytań wraz z odpowiedziami na stronie internetowej:
www.gpkklaj.pl w zakładce PRZETARGI bez ujawnienia źródła zapytania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

XII.

•

Sprawy proceduralne:
Leszek Makowiecki

•

Sprawy merytoryczne:
Leszek Makowiecki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wysokość wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł
2. Rachunek bankowy:
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek
bankowy o numerze:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj 652 | bok@gpkklaj.pl;
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17 86190006 0050 0507 7977 0001
Z dopiskiem:

Wadium GPK.PN.1.2014

3. Formy wnoszenia wadium:
•
•
•
•
•
•
•

Pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego,
Czeku gotówkowego wystawionego na Zamawiającego,
Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej wystawiony na Zamawiającego,
Poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenia kasy są zawsze
poręczeniem pieniężnym,
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. u. 2007 nr 42 poz. 275).

4. Terminy i zasady wniesienia wadium:
•
•

Forma pieniężna - za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznana będzie
data i godzina jego zaksięgowania na koncie Zamawiającego.
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być złożone
osobiście w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta) budynek nr 652,
1 piętro. Za prawidłowe wniesienie wadium uznaje się wpływ dokumentów do
siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia i godziny składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy
niż okres związania ofertą.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają właściwości sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
W przypadku braków zapisów określonych powyżej dotyczących zobowiązań
gwaranta wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione.
Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń bankowych.
5. Zwrot wadium przetargowego
Zwrot wadium przetargowego nastąpi niezwłocznie po:
•
•
•
•

Wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania;
Zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
Wycofania oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofertna jego wniosek.
Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie na rachunek Wykonawcy wskazany
w formularzu oferty.
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Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli
w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

XIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni, a bieg ww. terminu
rozpocznie się wraz z upływem terminem składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, o ile zwróci się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie będzie
powodować utraty wadium.

XIV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z. o.o. , Kłaj 652, 32-015 Kłaj – Biuro Obsługi Klienta (pierwsze
piętro) do dnia: 27.10.2014 r. do godziny: 10:00
Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
3. Zmiany w ofertach już złożonych
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta tj. w kopercie z napisem ,,ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym
oferta została zarejestrowana. Koperty z napisem ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
4. Wycofanie oferty
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj 652 | bok@gpkklaj.pl;
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zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z za napisem
,,WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

XV.

na

kopercie

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w (trzecie piętro - sala
konferencyjna w dniu 27.10.2014 r. o godzinie 10:15.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy firm (Wykonawców) oraz ich
adresy, a także cena ofertowa.

XVI.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będzie Zamawiający, stosując zasadę,
iż oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę brutto jest ofertą
najkorzystniejszą.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne
unieważnienia.

XVII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Termin wniesienia i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana,
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone przelewem- poprzez wpłatę na rachunek
depozytowy Zamawiającego:
17 86190006 0050 0507 7977 0001
Z dopiskiem:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na:
,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Szarów – etap II”

2. Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
•
•

Pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego;
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy oszczędnościowokredytowej jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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Gwarancjach bankowych;
Gwarancjach ubezpieczeniowych
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 należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż w
pieniądzu musi być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego budynek nr 652,
I piętro (Biuro Obsługi Klienta). Za prawidłowe wniesienie zabezpieczenia uznaje się
wpływ dokumentów do siedziby Zamawiającego, przed wyznaczonym przez
Zamawiającego terminem podpisania umowy.
Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia więcej niż w jednej formie, a także za
zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.
Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowy – nie będą akceptowane
jako formy wniesienia zabezpieczenia.
Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednej z form zabezpieczenia wymienionej
w ustawie Pzp (art. 148 ust.1 pkt 2 - 5) Zamawiający wystąpi do gwaranta
z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne.
Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba,
która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do
jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek beneficjenta.

XVIII.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą
pzp, odpowiada warunkom określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. zawiera najniższą cenę).
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
Wykonawców którzy złożyli oferty o:
•

•

oferty

Zamawiający

zawiadomi

Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także
nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację
przyznaną ofertom.
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj 652 | bok@gpkklaj.pl;
tel.: 12 284-23-03; fax: 12 284-23-03

20

10 października 2014

•
•

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZARÓW – ETAP II

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie
internetowej w zakładce BIP i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Podpisanie umowy
Po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, lecz nie
później niż przed upływem okresu związania ofertą, Wykonawca którego oferta
została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy.
3. Uchylenie od zawarcia umowy
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie 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 przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
4. Zmiana umowy
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. w zakresie:
a) Wydłużenia terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem
niekorzystnych warunków pogodowych nie pozwalających na realizację prac
zgodnie z warunkami określonymi w projekcie (np. długotrwałe i intensywne
opady deszczu, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie itp.
utrudniające realizację przedmiotu umowy) lub wystąpienia innych
okoliczności niezależnych od Wykonawcy;
b) W razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu
wykonania robót (np. roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji
zamówienia powodujące przesunięcie w czasie robót podstawowych);
c) Gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy;
d) Gdy zmianie uległy stawki podatku VAT;
e) Z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany
organizacyjne, wypadki losowe, choroby) dotyczące osób kluczowych dla
realizacji umowy.
Zmiana Kierownika Budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę
i zaakceptowana przez Zamawiającego przy czym kwalifikacje i doświadczenie
wskazanej osoby, muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane w SIWZ.
Zmiany te mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj 652 | bok@gpkklaj.pl;
tel.: 12 284-23-03; fax: 12 284-23-03

21

10 października 2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZARÓW – ETAP II

umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować
wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

XIX.

Środki ochrony prawnej określone w Rozdziale V Dział VI ustawy prawo zamówień
publicznych (tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
•
•
•

Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
Odrzucenia oferty odwołującego.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XX.

WARUNKI UMOWY

Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXI.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostaje poinformowany o wyniku
i terminie zawarcia umowy. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne
z przyjęciem wzoru umowy proponowanym przez Zamawiającego.
W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu należy podpisać
umowę zgodną ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji,
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a także zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i po spełnieniu wszystkich wymagań
Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających
posiadane uprawnienia przez osobę o której mowa w pkt. VII SIWZ, oraz kopie
aktualnego zaświadczenia przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez tę osobę.
W przypadku dwukrotnego nie stawienia się Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego w celu podpisania umowy, bez podania przyczyny, fakt ten
zostanie potraktowany jako odmowa podpisania umowy.

XXII.

ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO SIWZ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr III
Załącznik nr IV

Załącznik nr V

Załącznik nr VI
Załącznik nr 10

XXIII.

Przedmiar robót / kosztorys ślepy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Projekt budowlany
Uchwała Nr XVIII/149/2004 w sprawie opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych Gminy Kłaj na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Uchwała Nr XIII/99/12 w sprawie opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych Powiatu Wielickiego na cele nie
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
Zalecenia konserwatorskie OZKr.5183.1064.2013.ED
Wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZANE DO SIWZ DLA OFERENTÓW
(które należy dołączyć do oferty)

Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 2aZałącznik nr 3Załącznik nr 4Załącznik nr 5Załącznik nr 6Załącznik nr 7Załącznik nr 8Załącznik nr 8aZałącznik nr 8bZałącznik nr 9Załącznik nr A-

Formularz ofertowy
Wykaz robót
Dowody potwierdzające należycie wykonane roboty
Wykaz osób
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami
art. 22 ust. 1 ustawy pzp
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami
art. 24 ust. 2 pkt. 1 i 5 ustawy pzp
Oświadczenie- lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej
Oświadczenie o podwykonawstwie
Oświadczenie o nie podleganiu na zasobach innych podmiotów
Oświadczenie o podleganiu na zasobach innych podmiotów
Dokumenty stanowiące dowód udostępniania zasobów
Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej
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Załącznik nr B-

Załącznik nr DZałącznik nr E-

Załącznik nr FZałącznik nr GZałącznik nr HZałącznik nr IZałącznik nr J-
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Opłacona polisa a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia
Aktualne zaświadczenie właściwe dla Wykonawcy Naczelnika
Urzędu Skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwe dla Wykonawcy z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczych Ubezpieczeń
Społecznych
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 9
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11
Kosztorys ofertowy
Dowód zapłaty wadium
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Załącznik nr 1

OFERTA
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
32-015 Kłaj, Kłaj 652
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych na
stronach Portalu UZP, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na zamówienie
pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
MY NIZEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przed podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych warunków Zamówienia.

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ............................ zł., podatek VAT………%
w wysokości………………….....…………..zł, razem brutto……….......…………………zł.,
………………………………………………………………………………………. (słownie złotych brutto:)

4.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: 31.08.2015r

5.

ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia /roboty budowlane/ na
okres 36 miesięcy.

6.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

7.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami /przy udziale podwykonawców wg załącznika nr 7 *

9.

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
...............................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ..... do .....
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
.............................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ........................................

Numer faks: ................................................................................

e-mail do kontaktu:..............................................................................................................................................
13. WADIUM proszę zwrócić na konto nr: ………………………………………………………………………………
14. Ofertę niniejszą składamy na .......... stronach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić
W pkt. oferty nie dotyczących Wykonawcy wpisać- nie dotyczy
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Załącznik nr 2

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
oświadczamy, że reprezentowana przez nas Firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) następujące zamówienia:

Nazwa i adres
Zamawiającego

1

Wartość
brutto
zamówienia
wykonanego
przez
Wykonawcę
2

Czas realizacji
Miejsce wykonania robót
Zakres robót

3

Początek
(miesiąc, rok)

Zakończenie
(miesiąc, rok)

4

5

Załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa powyżej zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 2a)

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data
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Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób:

Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje
zawodowe
(uprawnienia, rodzaj
i zakres)

Zakres wykonywanych czynności

Wykonawca polega na zasobach
innego/ych podmiotu/ów – należy
wpisać TAK lub NIE*

Kierownik budowy .....................

Uwaga:
* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego/ych podmiotu/ów wpisuje słowo „TAK” oraz załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów
do oddania mu do dyspozycji osób z uprawnieniami i doświadczeniem jak wskazano wyżej, na okres korzystania z tych osób przy wykonywaniu zamówienia.
..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z
2014 r. poz. 423) oświadczam/y, że spełniamy warunki realizacji zadania jw. dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423.)*.
* Art. 24. 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda
ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej ni_ 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które
uprawomocniło sią w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio
wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równie_ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się
na przedłużenie okresu związania oferta;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postepowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postepowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn.
zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiazania nie
prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
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Miejscowość, data

Załącznik nr 6

Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

INFORMACJA- LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ

Informacja na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………
fax: ………………………..
email: ……………………
NIP: …………………… REGON: …………………… PESEL: ……………………
___________________________________________________________________________
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
przeprowadzanego przez Gminę Kłaj w trybie przetargu nieograniczonego składam:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*
a. …………………………………………………………………………………………........
b. …………………………………………………………………………………………........
c. …………………………………………………………………………………………........
Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitałowego.
…………………………………………………………………………………………..............................

Informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.)*.

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić
W pkt. oferty nie dotyczących Wykonawcy wpisać- nie dotyczy
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Załącznik nr 7

INFORMACJA DOTYCZĄCA
PODWYKONAWCÓW
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

Nazwa Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................
Nazwa zadania :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
Lp.

Wartość zamówienia
realizowana przez
Podwykonawców

Zakres rzeczowy realizowanej części zamówienia

1.

2.

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data
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Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE O NIE POLEGANIU NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
Mając na uwadze art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że, nie będę
polegał na:
• wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego,
na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotu
trzeciego,
na sytuacji finansowej podmiotu trzeciego.

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data

* wykonawca wypełnia załącznik 8 albo załącznik 8a.
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Załącznik nr 8a

OŚWIADCZENIE O POLEGANIU NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
- Mając na uwadze art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że:
• Będę polegał na **:
a)

…………………………………………………………………………………
w okresie od ………………………….. do …………………………… .

-

Ponadto oświadczam, że: ***
podmioty, na których będę polegał, przystępując do niniejszego postępowania, będą
brały udziału w realizacji nw. części zamówienia ……………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Wykonawca do załącznika musi dołączyć dokumenty stanowiące dowód udostępnienia zasobów np.
umowy cywilno – prawnej, umowy najmu, leasingu itp. (Załącznik 8b)

..................................................................
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................
Miejscowość, data

* wykonawca wypełnia załącznik 8, albo załącznik 8a
** wpisać odpowiednio niżej wskazany zakres:
- wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego,
- na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonywania zamówienia podmiotu trzeciego,
- na sytuacji finansowej podmiotu trzeciego.
*** wskazać jaki zakres i jaki procent całości zamówienia
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Załącznik nr 9

Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

OŚWIADCZENIE O ODDANIU DO
DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW

Oświadczam o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów/osób na okres korzystania od dn.
.……….… do dn. …………….. w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie
z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423.)
Ja (my), niżej podpisany(i) reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku,
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowanych,
w imieniu reprezentowanego przez mnie Podmiotu oświadczam(y), że: w przypadku wyboru
oferty wykonawcy ..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
/dane Wykonawcy, któremu oddano do dyspozycji zasoby/

Przystępując do postępowania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
zobowiązuję/my się w imieniu Podmiotu, który reprezentuję/my do oddania w/w wykonawcy
w dyspozycję niezbędnych zasobów /osób**……………………………………………………….
……..……………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………...…………
/wymienić rodzaj udostępnionych zasobów/

Na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

……....................................................................
Podpis osoby upoważnionej / osób upoważniony
do reprezentowania podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby
* załącznik dołącza do oferty odpowiednio Wykonawca, który złożył oświadczenie zawarte w załączniku nr 8a
** Należy podać Imię i Nazwisko osoby oddana do dyspozycji
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Załącznik nr 10

UMOWA NR GPK.PN.1.2014
NA ROBOTY BUDOWLANE:
,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZARÓW –
ETAP II”
zawarta w dniu …………….. w ……………..
pomiędzy
Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą Kłaj 652, 32-015
Kłaj, wpisanym pod nr 0000468970 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie Wydział XII Gospodarczy,
Krajowego Rejestru Sądowego,
REGON: 122877846, NIP: 683-20-81-489, kapitał zakładowy 22 064 000.00 zł,
w całości opłacony, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Leszka Makowieckiego
a …………….. z siedzibą:
reprezentowanym przez:

……………..

zwanym

dalej

Wykonawcą

……………..
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami.
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II”
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi jakościowe określa:
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana SIWZ), w tym
przedmiary robót, dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót (zwane STWiOR),
b) Oferta Wykonawcy,
stanowiące integralną część niniejszej umowy.
3. W szczególności zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:
• Rurociąg grawitacyjny (długość sieci bez studzienek rewizyjnych) PVC Ø 250 1 279,10 m;
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• Rurociąg grawitacyjny (długość sieci bez studzienek rewizyjnych) PVC Ø 200 1 401,40 m;
• Rury osłonowe PE100 SDR17,5 Ø 250 – 51,5 m;
• Rurociąg grawitacyjny PVC Ø 200 (tzw. przykanaliki) – 44,60 m
• Rurociąg grawitacyjny PVC Ø 160 (tzw. przykanaliki) – 312,20 m
• Rurociąg ciśnieniowy (tłoczny) PE100 SDR17 Ø 110 – 1282,20 m;
• Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 1020 mm-9 szt.;
• Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 600 mm- 144
szt.;
• Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 425 mm- 40 szt.;
• Przepompownie ścieków szt. 2 wraz z zagospodarowaniem;
• Rozbiórka i rekonstrukcja dróg w miejscu prowadzenia rurociągu;
• Roboty przygotowawcze;
• Roboty rozbiórkowe;
• Roboty ziemne- wykopy;
• Roboty montażowe;
• Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym;
• Studzienki kanalizacyjne;
• Roboty ziemne- zasypy;
• Renowacja nawierzchni;
• Obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia;
• Inwentaryzacja powykonawcza;
• Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu
podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ;
• Nadzór archeologiczny prowadzony od dnia rozpoczęcia prac związanych z
przedmiotową inwestycją (Nadzór archeologiczny winien być zgłoszony do
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Roboty
budowlane należy rozpocząć po wydaniu pozwolenia od MWKZ na
prowadzenia badań archeologicznych, które winno zostać przedłożone
Zamawiającemu wraz z informacją o sobie prowadzącej nadzór
archeologiczny);
• Wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających
się na załączniki do niniejszej umowy, a mające wpływ na cenę oferowaną
przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca jest również zobowiązany w zakresie przedmiotu umowy do
wykonania na swój koszt innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania
umowy w tym m.in.:
a) oznakowanie i zabezpieczenie przejętego placu budowy;
b) organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.);
c) wytyczenie geodezyjne obiektu;
d) projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie na własny koszt
prac wynikających z tego projektu;
e) zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane;
f) organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót;
g) wyłączenia i załączenia energii elektrycznej;
h) nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień;
i) inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa
powykonawcza;
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j) badania zagęszczenia i nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
k) wykonanie powykonawczej inspekcji TV kanalizacji sanitarnej;
l) sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami
w trakcie robót;
m) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko
odpadów i koszty składowania;
n) wykonanie ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej, której
stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu.
5. Inwestycja budowlana zostanie zrealizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę.
§2
Wykonawca przedłoży w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy harmonogram rzeczowo - finansowy robót, zgodnie z którym będzie
realizował roboty.
§3
Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz
instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości
sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich
obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie;
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze
strony
jego
współpracowników,
kontrahentów
oraz
podwykonawców,
w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje
w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz
nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają niezbędne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem.
3) znana jest mu treść artykułu 6471 Kodeksu cywilnego dotycząca obowiązku
uzyskania zgody Zamawiającego oraz zasad zawierania umów z podwykonawcami
oraz zobowiązuje się do przedstawiania przed zawarciem takich umów i uzyskania
na nie zgody Zamawiającego,
4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie
jej postanowień.
§4
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z dostarczonych przez Wykonawcę
niewadliwych materiałów (tj. materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do
wyposażenia obiektów budowlanych oraz zapewnienia jego sprawności
eksploatacyjnej), zwanych dalej materiałami.
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2. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę winny być dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. winien być dla nich wydany certyfikat na
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, lub też deklaracja zgodności z Polskimi
Normami lub aprobatą techniczną.
3. Od chwili odebrania materiałów od dostawców Wykonawca ponosi wszelkie
ryzyka związane z ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
§5
1. Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 7 dni od daty protokolarnego
przekazania placu robót Wykonawcy.
2. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania przedmiotu umowy, odbioru i uzyskania
zezwolenia na użytkowanie (jeżeli przepisy prawa wymagają zezwolenia na
użytkowanie), które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu
dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne
pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organów administracyjnych.
3. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
4. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do
prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach. Za koordynację robót
branżowych i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik
budowy branży konstrukcyjno- budowlanej.
5. Wykonawca
realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją
techniczną,
obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz
bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru, Zamawiającego lub pracowni
projektowej.
6. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom
podanym w projekcie,
posiadać
świadectwo dopuszczenia do obrotu
i stosowania w Polsce.
7. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody oraz
innych mediów. Zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej, wody i innych
mediów spoczywa na Wykonawcy i nastąpi na jego koszt.
8. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p-poż.
9. O rozpoczęciu
robót
Wykonawca
winien
powiadomić
właścicieli
istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego.
10.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie
realizacji robót wobec osób trzecich
§6
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru wszystkie roboty ulegające
zakryciu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem a w razie konieczności
zgłasza również od odbioru roboty stosownym zarządcom sieci.
2. Wykonawca przedkłada wymagane protokoły odbioru po zakończeniu robót
związanych z wykonaniem, przebudową lub zabezpieczeniem sieci uzbrojenia
terenu.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj 652 | bok@gpkklaj.pl;
tel.: 12 284-23-03; fax: 12 284-23-03

40

10 października 2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZARÓW – ETAP II

3. Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru robót
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
wynagrodzenie
w
wysokości
………………
brutto
(słownie:
…………………………….) stanowiącą wynagrodzenie kosztorysowe, nie
podlegające waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu ofertowego
stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy i odpowiada zakresowi robót
(wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej
podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1
niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej (obejmującej: projekt budowlany
i przedmiar robót) a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót które stanowiły załącznik do SIWZ, oraz w Ofercie Wykonawcy. Zawiera ono
również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z
tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w
dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót:
przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania
terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień,
nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła,
itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty
związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej itp.
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot umowy
ustalona zostanie po ich zakończeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
obmiarów powykonawczych robót, oraz sporządzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót.
3. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego i środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane.
5. Rozliczenie inwestycji będzie następować w formie faktur częściowych za
roboty faktycznie wykonane i odebrane, co zostanie potwierdzone kosztorysem
powykonawczym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Do każdej faktury
musi być sporządzony ponadto stosowny protokół odbioru robót podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę określoną w § 15 ust. 1a).
6. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości szacunkowego
wynagrodzenia umownego. Faktura końcowa może być wystawiona po
protokolarnym końcowym odbiorze robót przez Zamawiającego oraz wykonaniu
przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków określonych w umowie.
7. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie
faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy
oraz wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków określonych w
umowie.
8. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 obejmuje m. in.:
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a) wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców,
kontrahentów i współpracowników w ramach niniejszej Umowy,
b) zapewnienie punktów poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów
potrzebnych do realizacji niniejszej umowy, wykonanie dróg dojścia i dojazdu
do przedmiotu umowy oraz zastępczych na czas prowadzonej inwestycji dróg
dojścia i dojazdu do sąsiednich nieruchomości,
c) wywóz materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót
i koszty ich składowania, odzysku lub unieszkodliwiania,
d) koszty zabezpieczenia terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja
budowlana przed dostępem niepowołanych osób trzecich,
e) koszty zabezpieczenia materiałów przez ich utratą, zniszczeniem
i uszkodzeniem,
f) wszelkie czynności związane z usunięciem wad efektów prac wykonanych
w ramach przedmiotu umowy,
g) wszelkie elementy związane z realizacją zadania wymienione w którejkolwiek
części SIWZ, STWiOR, projekcie i umowie.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z planem zagospodarowania placu
budowy, zapoznał się z warunkami realizacji oraz, że wynagrodzenie zawarte
w umowie uwzględnia wszelkie warunki lokalizacji, cechy szczególne projektu
i terminy, obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty
i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
10. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę faktury wraz z dołączonymi do niej kosztorysem powykonawczym
i protokołem częściowego odbioru robót, podpisanymi przez Inspektora nadzoru.
11. Faktura winna zostać wystawiona po podpisaniu przez wszystkie ze stron
protokołu odbioru.
12. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w terminie:
a) faktury częściowe – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do
Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganą
dokumentacją,
w tym
oświadczeniem podwykonawcy (ów)
o uregulowaniu należności.
b) faktura końcowa – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do
Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganą
dokumentacją,
w tym
oświadczeniem podwykonawcy (ów)
o uregulowaniu należności.
13. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na rachunek Wykonawcy nr:
…………………………………… Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany
powyższego rachunku. Zmiana ta będzie wiążąca dla Zamawiającego
począwszy od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał pisemne
zawiadomienie zawierające polecenie dokonania płatności na nowy rachunek.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę
wierzytelności i długów na osoby trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody
Zamawiającego. W przypadku realizowania części robót przez podwykonawców
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Zamawiający zastrzega sobie przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcy
tj. dowodu wpływu wynagrodzenia na konto podwykonawcy.
§ 8.
Wszelkie dodatkowe prace związane z przedmiotem umowy nie wymienione
w Załącznikach do niniejszej Umowy będą wykonywane przez Wykonawcę za zgodą
Zamawiającego, wyrażoną w odrębnie zawartej pisemnej umowie i za dodatkowym
wynagrodzeniem zaakceptowanym przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do
realizacji. W przeciwnym razie Wykonawca będzie je wykonywał na własny koszt i
ryzyko.
§ 9.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac w ramach przedmiotu
umowy własnymi siłami, oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu, którym ma prawo
dysponować, z zastrzeżeniem, iż może powierzyć wykonanie części tych prac
innym podmiotom.
2. Wykonawca oświadcza, że na placu budowy będzie go reprezentował
kierownik budowy: …………………….……….
3. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję
kierownika budowy.
4. W razie dokonania takiej zmiany Wykonawca winien podać niezwłocznie
Zamawiającemu nazwisko nowej osoby odpowiedzialnej za wykonywanie powyższej
funkcji oraz dokonać formalności wymaganych w takim przypadku przepisami prawa
budowlanego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zabezpieczenia na własny koszt na terenie placu budowy, pomieszczeń
magazynowych służących do przechowywania maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz
jego podwykonawców. Ponadto Wykonawca na swój koszt zapewni swoim
pracownikom oraz pracownikom podwykonawców pomieszczenia socjalne,
z których będą mogli korzystać w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2) umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu
budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz
wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,
3) zabezpieczenia na własny koszt placu budowy i utrzymania go w należytym
stanie technicznym, oraz ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo mienia i
osób znajdujących się na terenie budowy od dnia protokolarnego przekazania placu
budowy,
4) dysponowania na placu budowy niezbędnymi dla Wykonawcy urządzeniami
infrastruktury komunalnej oraz do pokrywania bieżących kosztów tej infrastruktury,
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5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi,
przepisami dozoru technicznego, przepisami Prawa budowlanego, sztuką
inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
6) obowiązkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez Zamawiającego
naradach, dotyczących przedmiotu Umowy,
7) przedstawienia Zamawiającemu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót planu,
technologii i organizacji robót do zatwierdzenia. Wykonawca przedkłada
Zamawiającemu na jego żądanie przed zastosowaniem materiałów budowlanych,
odpowiednie dokumenty dopuszczające te materiały do stosowania w budownictwie,
8) bieżącego informowania Zamawiającego o opóźnieniach w płatnościach na rzecz
podwykonawców i dostawców oraz o kwotach wynagrodzenia zatrzymanego
podwykonawcom na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym z tytułu
gwarancji i rękojmi,
9) całkowitego zakończenia robót budowlano-montażowych, przekazania
dokumentacji powykonawczej i uzyskania w PINB prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie (przedmiotu umowy) do dnia 31.08.2015 r.
10) Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się bezusterkowy odbiór
końcowy przedmiotu umowy wraz z odbiorem do użytkowania.
§ 10.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminu zakończenia
przedmiotu umowy określonego w §9 ust. 5 pkt. 9, z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w § 10 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości
łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy
dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.
1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia terminu określonego w
wezwaniu Zamawiającego.
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.
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3. Zapłata kary umownej winna zostać dokonana na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do jej
zapłacenia.
4. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty
stanowiącej równowartość kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. 1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących spowodować nie wywiązanie
się przez niego z terminów zakończenia przedmiotu umowy.
2) Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez
Wykonawcę odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, określającym datę
wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.
6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, terminy zakończenia
przedmiotu umowy mogą ulec, przedłużeniu jedynie o czas, w jakim okoliczności te
wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają prowadzenie przez Wykonawcę
prac w ramach przedmiotu umowy.
7. Niezależnie od zaistniałych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11.
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy winien być poprzedzony wpisem do dziennika
budowy zawierającym oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu wszystkich
prac w ramach tej przedmiotu umowy. Przed dokonaniem odbioru końcowego
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację techniczną, geodezyjną oraz
niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, z co
najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru całościowego
prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy (odbiór końcowy).
3. W przypadku gdy Zamawiający, pomimo prawidłowego zawiadomienia ze strony
Wykonawcy, nie przystąpi do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,
Wykonawca będzie mógł dokonać tego odbioru przy udziale niezależnych
rzeczoznawców budowlanych posiadających uprawnienia we wszystkich
specjalnościach niezbędnych dla dokonania końcowego odbioru.
4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca
dostarcza wszystkie wymagane dokumenty tj.:
a) protokoły odbiorów technicznych,
b) protokoły z wymaganych: badań, rozruchów, prób i sprawdzeń,
d) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,
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e) kosztorys powykonawczy za ostatni okres realizacji robót,
g) atesty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały,
Brak dołączenia ww. dokumentów do zgłoszenia gotowości do odbioru
Zamawiającego powoduje bezskuteczność tego zgłoszenia, a termin
określony w ust 2 nie biegnie.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu
budowy i przekazania go Zamawiającemu.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych podczas
odbioru częściowego lub końcowego prac wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, jeżeli zostały one spowodowane wadami materiałów pomimo zachowania
należytej staranności wykonania robót.
§ 12.
1. W terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
lub też odstąpienia od umowy, bądź jej rozwiązania, Wykonawca będzie
zobowiązany do dokonania następujących czynności:
1) usunięcia z placu budowy wszelkich maszyn i urządzeń należących do
Wykonawcy lub jego podwykonawców.
2) przekazania Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu
Wykonawcy gwarancji, instrukcji obsługi, i innych dokumentów pozwalających na
użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy.
3) wraz z dokumentacją powykonawczą i innymi wymaganymi dla uzyskania
pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy, wykonawca przedstawia dowody iż
nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
dalszych podwykonawców, którzy brali udział w wykonaniu inwestycji.
W
przeciwnym przypadku wymienia zaległości i określa przyczyny ich powstania. W
takim przypadku rozliczenie ostateczne ulega przesunięciu do czasu uregulowania
wszelkich zaległości w stosunku do podwykonawców z tytułu wypłaty
wynagrodzenia. Zamawiający może również uregulować płatności bezpośrednio na
rzecz podwykonawców, wówczas wierzytelność Wykonawcy zostaje pomniejszona o
kwoty wypłacone podwykonawcom. Oświadczenie, o którym mowa, zawiera również
określenie kwot wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi.
4) W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany
dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców Wykonawcy,
Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu wypłaconej przez Zamawiającego
kwoty w pełnej wysokości, oraz poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty
postępowań sądowych i egzekucyjnych albo poniesionych w związku z nimi (chyba,
że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów przez
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Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej
wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.
2. 1) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy w niezbędnym zakresie
z Zamawiającym przy dokonaniu zawiadomienia właściwych organów i instytucji
o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
2) Z tytułu wykonania tych czynności Wykonawcy nie będzie przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie.
3) Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu przez
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane).
§ 13.
1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na wszelkie prace
wykonane w ramach przedmiotu umowy oraz materiały użyte do jego wykonania.
Niniejsza umowa stanowi zarazem dokument gwarancji.
2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji,
o której mowa powyżej w ust. 1, może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady fizyczne prac wykonanych przez Wykonawcę. Bieg tego okresu rozpocznie się
w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Gwarancja określona powyżej w ust. 1 zostaje udzielona na okres 36 miesięcy.
Bieg tego okresu rozpocznie się w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy spowodowane przez wady użytych materiałów.
5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za efekty wadliwie wykonanych
prac przez siebie oraz podwykonawców w ramach przedmiotu umowy, skutkujące
występowaniem wad fizycznych w przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonania
czynności odbioru końcowego tej przedmiotu umowy oraz za wady powstałe po
dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonywanych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
6. 1) a) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy
o jakiejkolwiek wadzie ujawnionej po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu
umowy w terminie 30 dni od wykrycia tej wady.
b) W tej kwestii Wykonawca przekazuje odpowiedź w formie pisemnej
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego do
usunięcia wad fizycznych. W tej odpowiedzi zobowiązuje się do usunięcia wady
i wskazuje termin w jakim zostanie ona usunięta lub zwołuje naradę koordynacyjną
(komisja usterkowa) z udziałem przedstawicieli stron umowy w trakcie której
sporządzany jest protokół określający tryb postępowania związany z usunięciem
wady fizycznej i wskazujący termin zakończenia prac.
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c) W przypadku gdy Wykonawca nie udzieli w terminie, o którym mowa
w podpunkcie b), odpowiedzi uznaje się, iż uznał zgłoszoną wadę. Jeżeli
w protokole z narady, o którym mowa w podpunkcie b), nie dojdzie do uzgodnienia
stanowisk Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a wynikłymi stąd kosztami obciąży Wykonawcę.
d)
Termin usunięcia wady, w razie braku porozumienia Stron, wyznacza
Zamawiający.
7. 1) Wykonawca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznego
wynagrodzenia brutto to jest …………. zł., (słownie: …………. złotych) na rachunek
bankowy Zamawiającego w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, oddział
w Kłaju Nr 17 86190006 0050 0507 7977 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy (decyduje dzień uznania rachunku bankowego
Zamawiającego). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zostać
ustanowione na okres o 1 miesiąc dłuższy niż przewidziany termin odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
2) Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w innych formach, niż
pieniądz, w szczególności zabezpieczenie może być wnoszone w: poręczeniach
bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w
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, z tym zastrzeżeniem, że zabezpieczenia te muszą być
nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie.
3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli
z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa
w punkcie 1 i 2 niniejszego ustępu.
5) Zamawiający może na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia
jego wysokości.
6) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w § 13 ust. 1 i
umowa przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.
7) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca pozostawi kwotę
w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia.
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8) Kwota zabezpieczenia, o której mowa w pkt. 7 będzie zwrócona do 15 dni po
upływie okresu rękojmi.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w szczególności:
a) na zaspokojenie jego wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
umowy, ,
b) na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie ich w sposób
i w terminie o którym mowa §14 ust.6.
8. W wypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy z jakiegokolwiek
powodu Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia okresu ważności
zabezpieczenia należytego wykonania umowy co najmniej na 15 dni przed upływem
ważności istniejącego zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez
Zamawiającego z istniejącego zabezpieczenia na wypadek opóźnienia w wykonaniu
tego obowiązku.
§14.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,
b) Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po jego stronie lub ich nie
kontynuuje, pomimo wezwania złożonego na piśmie- odstąpienie może nastąpić w
terminie 21 dni od daty umówionego terminu rozpoczęcia robót bądź od dnia
wyznaczonego w wezwaniu na kontynuację robót,
c) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego zależnych lub
zawinionych a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni - odstąpienie może nastąpić w
terminie 21 dni od upływu 15-tego dnia przerwy.
d) gdy postęp robót nie gwarantuje wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
w terminie- odstąpienie może nastąpić w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez
Zamawiającego informacji o wskazanej okoliczności.
2. W przypadku odstąpienia od umowy:
1. w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz materiałów
zakupionych do wbudowania według stanu na dzień odstąpienia,
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, której działanie lub zaniechanie było przyczyną
odstąpienia od umowy,
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3. Wykonawca wezwie
Zamawiającego do dokonania odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających,
4. Wykonawca usunie z terenu budowy maszyny i urządzenia oraz dostarczone
lub wniesione przez niego elementy zaplecza,
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
• dokonania odbioru robót przerwanych i materiałów zakupionych do
wbudowania, o ile zostaną mu przez Wykonawcę wydane oraz do zapłaty
wynagrodzenia za te roboty, które zostały (zgodnie z umową) wykonane do
dnia odstąpienia i odebrane.
• przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 15.
1. Z uwzględnieniem praw i obowiązków osób uprawnionych do reprezentowania
Zamawiającego oraz Wykonawcy, Strony wskazują następujące osoby do kontaktów
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy:
a) dla Zamawiającego:
………….
zwani Przedstawicielami Zamawiającego;
b) dla Wykonawcy:
………….
zwani Przedstawicielami Wykonawcy.
2.Osoby wskazane powyżej będą właściwe w szczególności do dokonywania
odbiorów częściowych poszczególnych etapów przedmiotu umowy oraz odbioru
końcowego tej Inwestycji (w tym podpisania protokołów odbioru częściowego
przedmiotu umowy oraz protokołu odbioru końcowego).
3. Każda ze Stron zastrzega sobie możliwość zmiany wyznaczonego przez nią
Przedstawiciela Zamawiającego lub Przedstawiciela Wykonawcy, przy czym druga
Strona winna zostać niezwłocznie powiadomiona o tym fakcie na piśmie, pod
rygorem bezskuteczności zmiany.
§ 16.
1. 1) Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie przewidują szczególnych warunków w
tym zakresie, wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane
pomiędzy Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane
drugiej Stronie przy użyciu posłańca lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
lub listem poleconym na poniższe adresy:
a) dla Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj,
Kłaj 652,
b) dla Wykonawcy: …………..
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2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, przekazywanie systemem
transmisji elektronicznej muszą być potwierdzane na piśmie oddzielną
korespondencją za potwierdzeniem odbioru lub nadania.
3) Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie,
jeżeli dotarły do Zamawiającego w dniu roboczym od poniedziałku do piątku
w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek
z dokumentów po godzinie 15:00 od poniedziału do piątku, będzie on traktowany
jako dostarczony następnego dnia roboczego.
2. 1) W przypadku zmiany powyższego adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta
dotyczy, winna zawiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w jeden ze sposobów
określonych powyżej w ust. 1.
2) Do czasu otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę wszelkie
zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami w
związku z wykonywaniem i obowiązywaniem niniejszej Umowy będą uważane za
skutecznie doręczone w razie ich skierowania pod adresem określonym powyżej w
ust. 1.
§ 17.
Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej Umowy nie pociąga za sobą
nieważności innych jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne
postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych
nieważnością nie zostałaby ona zawarta.
§ 18.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy
z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej
zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Projekt
umowy musi zawierać co najmniej zakres robót które mają być zlecone (z
załącznikiem mapowym – jeśli dotyczy), kwotą wynagrodzenia, terminem wykonania,
terminem płatności.
2. Zamawiającemu przysługuje 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, i do jej zmian. Po upływie tego terminu uznaje się, że
Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Ust. 1 i ust. 2 stosuje się
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odpowiednio do umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z
dostawcami lub wykonawcami umów o dzieło.
4. Niezależnie od terminów płatności określonych w umowie, zapłata wynagrodzenia
Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
potwierdzających zapłatę
Podwykonawcom, za roboty, które objęte są fakturą wystawioną przez Wykonawcę.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 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.
6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane (lub też umowę o dzieło), jest obowiązany, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy. Przy czym podwykonawca przedkładając
projekt umowy Zamawiającemu jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany przedkładając projekt umowy Zamawiającemu
dołączyć zgodę Wykonawcy i Podwykonawcy na zawarcie umowy. Niezgłoszenie
przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym
podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Ust. 1 zd. 2
stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) umów
z Podwykonawcą (dalszymi Podwykonawcami), zakres zleconych im robót musi
zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej.
8. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w kwocie
5000 zł, z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

wynagrodzenia

należnego

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 przedkładający może poświadczyć za
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
10. 1) Wartości robót objętych umową o podwykonawstwo nie może przewyższać
kwoty wynagrodzenia umownego określonego w umowie głównej dla Wykonawcy
przypadającego za te same roboty. Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego
wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych ogranicza
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się do kwoty wynagrodzenia obliczonego przy uwzględnieniu wartości robót
określonej w Kontrakcie z Wykonawcą,
2) W sytuacji gdy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia nie uregulowanego przez Wykonawcę, Zamawiający
może (w ramach regresu) dochodzić od Wykonawcy zwrotu pełnej kwoty uiszczonej
przez niego na rzecz Podwykonawcy,
3) W sytuacji gdy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia nie uregulowanego przez Wykonawcę może on
pomniejszyć (potrącić) wypłaconą Podwykonawcy kwotę z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy,
4) Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć
również dalszego Podwykonawcę.
5) W zakresie nieuregulowanym płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą
na zasadach określonych w treści ustawy Prawo zamówień publicznych
znowelizowanej ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
§ 19.
1. Niniejsza Umowa, wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zawiera
wyczerpujące i kompletne ustalenia w kwestiach będących jej przedmiotem.
2. Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wszelkie poniesione przez nią
koszty w związku z przygotowaniem i zawarciem niniejszej Umowy.
§ 20.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy,
wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia
takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy
umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia
z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
w szczególności w przypadku braku ekonomicznego i/lub społecznego
uzasadnienia realizacji projektu lub sytuacji ekonomicznej/finansowej
Zamawiającego, ,
zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji kontraktu
spowodowanych działaniem osób i/lub instytucji trzecich,
zmiany terminu w razie konieczności wykonania robót dodatkowych bądź
uzupełniających,
zmiany terminu w razie wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków
klimatycznych, które uniemożliwiając prawidłowe wykonywanie robót,
zmiany terminu w razie powstaniu opóźnienia w realizacji kontraktu
spowodowane przez władze publiczne Kraju i/lub samorządu w tym
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instytucje publiczne zaangażowane w realizację Projektu, pomimo
przestrzegania przez Wykonawcę/Zamawiającego procedur i/lub przepisów,
7) zmiany terminu w razie konieczności zmiany rozwiązań projektowych i
realizacyjnych wynikających ze zmiany uwarunkowań realizacji Robót
określonych/przyjętych
w Dokumentacji Projektowej, takich jak np. zmiana uwarunkowań
geotechnicznych, inżynierskich,
kolizja z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu, niedokładności/nieprecyzyjności mapy zasadniczej,
niedokładności/nieprecyzyjności
uzgodnień
branżowych,
błędów
projektowych, błędów pisarskich w dokumentacji, itp;
8) wycofanie z produkcji określonego rodzaju materiału, sprzętu, czy maszyny
wskazanych w Kontrakcie – zmiana na materiał, sprzęt czy maszynę
o
tożsamych
parametrach
z
zachowaniem
dotychczasowego
wynagrodzenia;
9) zmiany terminu w razie wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie nośników
energii,
10) uzasadnionych zmian zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu
zamówienia oraz sposobu wykonywania pod warunkiem, że zmiany te będą
korzystne dla Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Instytucję
Wdrażającą lub Pośredniczącą i będą dotyczyć okoliczności, o których
mowa w umowie o dofinansowanie projektu,
11) zmiany terminu w razie z powodu braków lub błędów w dokumentacji
projektowej,
12) zmiany terminu w razie z powodu uzasadnionej zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego, niezawinionej przez Wykonawcę
§ 21.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw a w szczególności ustawy z 7 lipca 1994 roku
– Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), ustawy
Prawo zamówień publicznych
§ 22.
Wszelkie spory, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 23.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający
………………………………….

Wykonawca
………………………………….
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