ZATWIERDZONA

Cielcza, 15 listopada 2017 r. r.

przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”
[ZNAK SPRAWY: POIS/P/3/II/2017]
Zamówienie jest współfinansowane ze środków przyznanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr
POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” nr
POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
I.

PODSTAWA PRAWNA
ZAMÓWIENIA

OPRACOWANIA

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

2.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
r., poz. 1126).

3.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

4.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263, z późn. zm.).

5.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające
standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. U.E. L 3/16 z
6.1.2016 L 3/16).

6.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające
standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.U. U.E. L 296 z 12.11.2015).

7.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

8.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz.1503, z późn. zm.).

9.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
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229, z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

NIP:

617-17-21-399

REGON:

250737209

Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie,
Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

Strona internetowa:

www.pwikjarocin.pl

Numer telefonu:

(+ 48 62) 747-34-87

Numer faksu:

(+ 48 62) 747-34-80

Adres mailowy:

pwik@pwikjarocin.pl i tomasz.olszak@pwikjarocin.pl

Czas urzędowania:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 -15.00

III. DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie;
Wykonawca – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
Dokumentacja Projektowa – zbiór dokumentów, opracowań służących do opisu i realizacji zadania,
obejmujący w szczególności:
a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą wraz z informacją
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) Przedmiar Robót
c) Opracowania, instrukcje, decyzje organów administracji oraz inne dokumenty
d) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego
STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Ustawa lub ustawa Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579);
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IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, tj.
powyżej 5 225 000 euro.
4.2 Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszym SIWZ jest częścią większego zadania z zakresu
gospodarki ściekowej, którego szacowana wartość wymaga zamieszczenia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przedmiotowe zadanie rozpatrywane osobno nie
wymagałoby zamieszczania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4.3 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39
ustawy Pzp.
4.4 Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone w dniu:
17.11.2017 r. pod numerem: 2017/S 221-458511 w tym samym dniu na stronie internetowej
Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu publicznie dostępnym
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego
została opublikowana niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
4.5 Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych
na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się
z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej
przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” polegającego na przebudowie sieci kanalizacji
sanitarnej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Poznańskiej w Jarocinie - pomiędzy studniami S1S5 o średnicy dn 500 mm i długości ok. 165,53 mb, budowie odcinka w celu spięcia kanału w ul.
Poznańskiej z kolektorem dn 1000 mm - kolektor od studni S6 do komory S9 o średnicy dn 500
mm i dł. ok. 124,83 mb, renowacji kanału w ul. Poznańskiej wraz z odcinkami bocznymi (na odcinku
od wiaduktu kolejowego do oczyszczalni ścieków w Cielczy) - kolektor pomiędzy studnią S10-S13
o średnicy dn 200 mm i długości ok. 74,37 mb; studnią S14-S17 o średnicy dn 200 mm i długości
ok. 64,84 mb, studnią S17-S18 o średnicy dn 250 mm i długości ok. 16,12 mb studnią S18-47 o
średnicy dn 750 mm i długości ok. 1 813,83 mb; studnią S21-S21.6 o średnicy dn 200 mm i
długości ok. 87,08 mb. (UWAGA: Odcinek od studni S47-S55 o średnicy dn 800 mm i długości ok.
374,10 mb (zgodnie z projektem) został przebudowany w roku 2011 z uwagi na wystąpienie awarii
i w związku z tym odcinek ten nie znajduje się w zakresie rzeczowym Projektu.), przebudowie
odcinków bocznych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 57,68 mb, dn 200 mm i długości ok. 54,63
mb; dn 32 mm i długości ok. 14,34 mb.
UWAGA: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów
od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.
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5.2 Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę:
a)

wykonanie przedmiotu zamówienia, na które składają się również działania, o których mowa
w lit b- k

b)

opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji robót a

c)

w szczególności: projekty organizacji ruchu, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego
zaktualizowanie decyzji, uzgodnień

d)

przeprowadzenie hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu
ciśnieniowego o ciśnieniu 200 bar i wydatku 300l/min i różnych typach głowic

wozu

e)

przeprowadzenie inspekcji TV, aby określić stan techniczny przewodu i wykryć ewentualne
przeszkody w postaci pęknięć, korzeni i większych osadów
W trakcie jej trwania należy również domierzyć miejsca włączeń przyłączy kanalizacyjnych.

f)

w przypadku braku możliwości przeprowadzenia renowacji metodą bezwykopową odcinków
wskazanych w dokumentacji projektowej, z uzasadnionych przyczyn technicznych – za zgodą
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – dopuszcza się zastosowanie innych metod. W w/w
sytuacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektu zamiennego wraz z

g)

uzyskaniem ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę
zapewnienie ciągłości odbioru ścieków ze wszystkich posesji przylegających do placu budowy
oraz zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na przebudowywanych odcinkach kanalizacji
– kolektor, który będzie podlegał przebudowie i renowacji doprowadza do oczyszczalni
ścieków ścieki z terenów zachodniej i południowo-zachodniej części gminy Jarocin oraz

h)

skanalizowanej części gminy Jaraczewo
ciągła informacja mieszkańców o postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie do

i)

nieruchomości
odtworzenie dla dróg, chodników lub innej infrastruktury drogowej w zakresie pasa
prowadzonych robót

j)

k)

dostarczenie do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów
videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń,
owalność, drożność
pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja

powykonawcza)
5.3 Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej,
STWiORB i PR.
5.4 Podane w wyżej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) oraz w niniejszym SIWZ
mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy
czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy
rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry
określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Powyższe zastrzeżenie ma w szczególności zastosowanie do pkt. 5.20 i 5.21
których postanowienia powinny być bezwzględnie spełnione przez oferowane materiały w nich
wskazane (wymagania minimalne). Postanowienia pkt. 5.20 i 5.21 stanowią w zakresie w nich
uregulowanym doprecyzowanie zakresu równoważności względem postanowień w Dokumentacji
Projektowej
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5.5 Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących roboty instalacyjne i renowacyjne. Powyższy
wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w
żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
wykonawcę lub podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do Kierownika budowy.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w Załączniku nr 10 – Wzorze umowy.
5.6 W związku z tym, że na terenie placu budowy zlokalizowane są czynne sieci kanalizacji,
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad usuwaniem kolizji oraz włączaniem
nowych odcinków do istniejących sieci przez podmiot obsługujący gminny system odprowadzania
ścieków. Ponadto, jedynie ten podmiot jest na podstawie zawartych umów eksploatacyjnych
uprawiony do usuwania awarii, które wystąpią na czynnych sieciach i przyłączach. Koszty związane
z powyższymi obostrzeniami będzie pokrywał Wykonawca.
5.7 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z
okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres
rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca
udziela rękojmi i gwarancji jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej
niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego
bez zastrzeżeń tj. od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.
5.8 W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części zamówienia (zakresów
rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
5.9 Brak

informacji

w

formularzu

oferty

dotyczącego

zakresu

zamówienia

powierzanego

podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez
Wykonawcę.
5.10 W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
5.11 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
zaangażowanych w realizację zamówienia.
5.12 Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w pkt. 5.11. w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
zamówienia.
5.13 Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
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Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
5.14 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.15 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 5.14 zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.16 Wymagania, o których mowa w pkt. 5.14 - 5.15 mają zastosowanie wobec dalszych
podwykonawców.
5.17 Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym wymagania
dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte w Załączniku nr 10 – Wzorze umowy.
5.18 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5.19 W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie
kompletu dokumentów, a w szczególności: dokumentacji, oświadczeń, instrukcji, które pozwolą
Zamawiającemu uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie.
5.20 Poniżej Zamawiający podaje wymagania w zakresie rur kamionkowych.
a)

Rury i kształtki kamionkowe kielichowe
Rury i kształtki kamionkowe kielichowe systemu F i C do kanalizacji muszą spełniać warunki
określone w PN-EN 295 1-7:2002.
Wymiary DN/OD rur i kształtek przyjęto w zakresie kolektorów kanalizacyjnych o średnicy 200500mm, a w przypadku przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 150mm.
- DN 150mm, L = 1500 mm, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z uszczelką
L. (wytrzymałość 34 kN/m),
- DN 200mm, - system C, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z uszczelką. (wytrzymałość
40 kN/m),
- DN 500mm, - system, C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana z uszczelką (wytrzymałość
60 kN/m)

b)

Rury i kształtki kamionkowe przeciskowe
Rury i kształtki kamionkowe przeciskowe z mufą ze stali nierdzewnej dla kolektora
kanalizacyjnego doodwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 295
7:2001.Wymiary DN/OD rur i kształtek przyjęto w zakresie kolektora kanalizacyjnego o średnicy
500mm
- V4A 500mm - rura kamionkowa przeciskowa, o obliczeniowej sile wcisku 2350 kN zgodnie z
ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę V4A Typ 2.0 - ze stali molibdenowej z uszczelką
kauczukową-elastomerową.
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5.21 Poniżej Zamawiający podaje wymagania w zakresie rękawów do metod bezwykopowych, które są
nadrzędne w stosunku do postanowień Dokumentacji Projektowej i załącznika nr 10 do SIWZ,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno rękawów wykonanych z włókniny filcowej
nasączonej żywicami poliestrowymi utwardzanymi termicznie jak i rękawów z włókna szklanego
utwardzanych promieniami UV pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych parametrów
technicznych:
Rękaw uszczelniający musi spełniać następujące wymagania podstawowe:
a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie,
pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być
obcięte równo i prostopadle do osi,
b)

nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych,

c)

fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy),
barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod

d)

względem odcienia i intensywności,
moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2100 MPa (dla rękawów filcowych
utwardzanych z użyciem wysokich temperatur) oraz 16 000 MPa (dla rękawów z włókna
szklanego utwardzanych UV), określany zgodnie z PN-EN 1228,

e)

moduł sprężystości długoterminowy nie mniejszy niż 1400 MPa (dla rękawów filcowych
utwardzanych z użyciem wysokich temperatur) oraz 12 000 MPa (dla rękawów z włókna
szklanego utwardzanych promieniami UV), określany zgodnie z PN-EN 1228,

f)

początkowa sztywność obwodowa nie powinna być mniejsza niż 2 kN/m2 liczona zgodnie z
normą PN-EN 1228,

g)
h)

odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60o C,
odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,05 mm na 100 000 cykli wg PN-EN 295-3

i)
j)

wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,
rękaw musi posiadać wewnętrzy szew wzmacniający,

k)

przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego
utwardzenia rękawa,

(potwierdzona badaniami),

l)
zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału,
całkowita szczelność wykładziny po renowacji.
5.22 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):
Główny kod CPV:
45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
45232410-9
45111200-0
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45233220-7
45000000-7

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
VII. WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

PODSTAWY

WYKLUCZENIA

Z POSTĘPOWANIA
7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne
podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy
wykluczenia), określone w pkt 7.2 SIWZ;
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacyjne), określone w pkt 7.3
SIWZ.
7.2. Podstawy wykluczenia z postępowania
7.2.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy
wykluczenia Wykonawcy);
7.2.2 Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, że z postępowania o
udzielenie zamówienia będzie wykluczał Wykonawcę z powodu okoliczności, o których jest
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia
Wykonawcy), tj.:
7.2.2.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.);
7.2.2.2 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
7.2.3 „Self-cleaning” Wykonawcy
7.2.3.1

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14,
16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte
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przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.2.3.2

W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, (tj. w przypadku
Wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu), przed
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole sposób
zapewniania konkurencji.

7.2.3.3

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 7.2.3.1 SIWZ.

7.2.4 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.3. Warunki udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

7.3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
7.3.1.1. Zamawiający nie stawia wymogów w niniejszym zakresie .
7.3.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.3.2.1. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 2 zadań, każde polegające na budowie lub przebudowie sieci
kanalizacyjnej z rur kamionkowych o długości co najmniej 500 mb i średnicy
minimum 200 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa na którym
realizowane były prace instalacyjne
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oraz
co najmniej 2 zadań, każde polegające na budowie lub remoncie lub
przebudowie lub odbudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej o długości co
najmniej 300 mb

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i
protokołu odbioru).
Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu
odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których
nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru).
Uwaga: wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach
realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem – wyłącznie w
zakresie faktycznie przez niego wykonanym. tym samym nie może sobie
przypisać doświadczenia w zakresie realizacji zamówienia, w którym nie brał
udziału.

7.3.2.2. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a) Przedstawiciel

Wykonawcy, min.

1 osoba

która pełniła

funkcje

Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości
min. 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) netto. Wskazana osoba
nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika
budowy.
b) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*.
- kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót
sanitarno-instalacyjnych na zadaniach inwestycyjnych w których łączna
wartość robót sanitarno-instalacyjnych wynosiła min. 4 000 000 zł (słownie:
cztery miliony złotych) netto.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia
dwóch funkcji jednocześnie.
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Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w
walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy
według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację
przedmiotowego zadania/zadań.
* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im

uprawnienia

wydane

obywatelom

państw

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
7.3.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
7.3.3.1. Wykonawca powinien wykazać obroty za okres ostatnich trzech lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości
nie mniejszej niż 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) rocznie (w
każdym roku), z zastrzeżeniem punktu 9.6.
7.3.3.2. Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
7.3.3.3. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
7.3.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację niniejszego zamówienia.
7.3.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.3.6. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
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VIII. POLEGANIE WYKONAWCY NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH PODMIOTÓW
8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 7.3.2 i 7.3.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych.
8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
pkt. 7.2.2.1 i 7.2.2.2 SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp).
8.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
którego zdolności lub sytuację powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 7.3.2 i 7.3.3 SIWZ.
IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego.
9.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego:
1. każdy z Wykonawców musi wykazać, że:
a) nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania
2. Wykonawcy wspólnie muszą wykazać, że spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności technicznych lub zawodowych;
b) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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9.3. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z
oryginałem wszystkich kopii.
9.4. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę przy
realizacji niniejszego zamówienia publicznego.
9.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.6. Zamawiający nie określa - na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp - szczególnego, obiektywnie
uzasadnionego, sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum / sp. cywilna) warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1b (kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej), jeżeli jest to uzasadnione
charakterem zamówienia i proporcjonalne, za wyjątkiem warunku w zakresie wykazywanych
obrotów, które nie mogą być sumowane – w konsekwencji przynajmniej jeden z uczestników
konsorcjum musi spełniać ten warunek samodzielnie.
9.7. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy Pzp - warunków realizacji zamówienia
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/sp. cywilna),
w inny sposób niż w przypadku pojedynczych Wykonawców.
X. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert jednolity
europejski dokument zamówienia (JEDZ), stanowiący (w formacie pdf i doc) załącznik nr 2
do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
10.2. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien być sporządzony zgodnie z Instrukcją,
stanowiącą załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolity europejski dokument zamówienia
(Dz. U. UE L 3/16z 6.1.2016 r.) oraz instrukcją przygotowaną i udostępnioną na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
10.3. Wykonawca w JEDZ powinien wypełnić te części JEDZ, które dotyczą: (1) przesłanek do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp; (2)
określenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.3 SIWZ.
10.4. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolnościach innych podmiotów w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi wypełnić jeden jednolity europejski
dokument zamówienia.
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10.5. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega na zdolnościach co najmniej
jednego innego podmiotu, musi dopilnować, aby Zamawiający otrzymał jego własny
jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim
dokumentem zamówienia zawierającym stosowne informacje odnoszące się do każdego z
podmiotów, na których Wykonawca polega.
10.6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy Pzp,
wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik
nr 3 do SIWZ).
10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci
są zobowiązani do przedstawienia odrębnego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
zawierającego informacje wymagane w częściach II-V JEDZ dla każdego z tych Wykonawców.
Postanowienia pkt 10.5 i 10.6 SIWZ stosuje się odpowiednio.
10.8. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca podawał w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia informacji dotyczących podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie
polega (tj. części II „Informacje dotyczące wykonawcy”, „D: INFORMACJE DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA”).
10.9. Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia pełnomocnictwa, jeżeli oferta i jednolity
europejski dokument zamówienia tego Wykonawcy zostaną podpisane przez pełnomocnika, a
nie osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru lub
ewidencji.
XI. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
11.1. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
zamieści na stronie internetowej informacje dot.:
(1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
(2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach),
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
[z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia].
11.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w stosunku do
Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, powinien, pod rygorem wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
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przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
XII. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

WYKONAWCA,

I

KTÓREGO

DOKUMENTÓW,
OFERTA

JAKIE

ZOSTANIE

BĘDZIE

MUSIAŁ

NAJWYŻEJ

DOSTARCZYĆ

OCENIONA

W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
12.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego/których oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt 12.2. SIWZ) oraz
2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 12.3. SIWZ).
12.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
12.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
12.2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie usług koordynacyjnych oraz kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
12.2.3. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
12.2.4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
12.2.5. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
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wykonawca nie może złożyć

wymaganych przez zamawiającego dokumentów,

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez
wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP;
12.2.6.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego
przez

Zamawiającego

warunku

udziału

w

postępowaniu

dotyczącego

sytuacji

ekonomicznej lub finansowej;
12.2.7.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 7.3 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,

d)

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.

12.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
12.3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
12.3.2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
12.3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
12.3.4. oświadczenie

Wykonawcy

o

braku

orzeczenia

wobec

niego

tytułem

środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
12.3.5. W celu oceny, czy nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w pkt VIII
SIWZ, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
oraz pkt. 7.2.2.1 i 7.2.2.2 SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp), Zamawiający
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wymaga złożenia dotyczących tego podmiotu dokumentów, o których mowa w pkt
12.3.1. – 12.3.4. SIWZ.
Postanowienia dotyczące

Wykonawców

mających

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
12.3.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 12.3.1. SIWZ składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp.
12.3.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 12.3.2. SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
12.3.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.3.6. i 12.3.7. SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12.3.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których
mowa w pkt 12.3.6-7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 12.3.8.
SIWZ stosuje się.
12.3.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12.3.11.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 12.3.1. SIWZ (§ 5 pkt 1 rozporządzenia
o dokumentach), składa dokument, o którym mowa w pkt 12.3.6. SIWZ (§ 7 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
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miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 12.3.8 SIWZ (§ 7 ust. 2 zdanie
pierwsze rozporządzenia o dokumentach) stosuje się.
12.3.12.

Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz

wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie
dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
12.3.13.

Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.3.14. Zapisy w pkt 12.1 – 12.3 stosuje się odpowiednio do innego podmiotu, na którego
zasobach lub sytuacji polega Wykonawca.

12.4. Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 i 4 ustawy Pzp (oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
potwierdzające: (1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub (2) brak podstaw do
wykluczenia), jeżeli Zamawiający:
a) posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
b) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 507).
12.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 12.2 i 12.3 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku,
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów
sporządzonych w innym języku niż polskim.
12.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w

pkt 12.2 i 12.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 i 4 ustawy Pzp (dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do
wykluczenia), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
12.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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12.8. Procedura odwrócona.
Zamawiający przewiduje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
12.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
12.10. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia

oświadczeń,

dokumentów

i

pełnomocnictw
12.10.1.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

12.10.2.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała
odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
13.1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje winny być przekazywane przez
Wykonawcę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub środkami komunikacji
elektronicznej na adres: pwik@pwikjarocin.pl i tomasz.olszak@pwikjarocin.pl lub faksem na
nr +48 62 747-34-80.
13.2. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
z dopiskiem:
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”
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13.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub środkami komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
13.4. W przypadku komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym faksem lub środkami komunikacji
elektronicznej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać ją pisemnie.
13.5. Oświadczenia, o których mowa powyżej w SIWZ, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp składane są w oryginale.
13.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 13.5
SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz podpisane
przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
lub posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną /uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć
miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść.
13.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
13.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej.
13.9. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), składa się zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 SIWZ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej. Stosownie do art. 10a ust. 5
ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
sporządzony w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności, został opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
13.10. Powyższe zasady dotyczące formy oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw stosuje się do
dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw złożonych, uzupełnionych lub poprawionych przez
Wykonawcę na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Pzp.
13.11. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy
pisemnej.
13.12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami - p. Tomasz Olszak - tel. +48 62 74734-87, fax: +48 62 747-34-80, e-mail: pwik@pwikjarocin.pl i tomasz.olszak@pwikjarocin.pl od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościach 150 000 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
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14.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia
21.12.2017 r. do godziny 11:00.
14.3 Wadium może być wniesione:
a)

w pieniądzu (przelew na rachunek bankowy),

b)

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

w gwarancjach bankowych,

d)

w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

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 (t.j. Dz.
U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.).

14.4 Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. nr 87
1090 1131 0000 0000 1301 8407 z dopiskiem: „dotyczy przetargu ul. Poznańska”.
14.5 Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie
określonym w pkt. 14.2 SIWZ.
14.6 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
14.7 W przypadkach, o których mowa w pkt 14.3 lit. b) – e), Wykonawca jest zobowiązany załączyć
oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury i
treści, tzn. bez dziurkowania i wszywania, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. Powyższe jest
uzasadnione tym, że dokumenty wadialne odpowiednio po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
zakończeniu postępowania albo wygaśnięciu terminów ich ważności podlegają zwrotowi
Wykonawcy.
14.8 Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wadium
zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy (np. nie wniesie wymaganego wadium w terminie lub
w formie, o której mowa w pkt 14.3 lit. a)-e) SIWZ).
14.9 Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14.14 SIWZ.
14.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
14.12 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 14.9 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
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14.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
14.14 Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
14.15 Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
14.16 Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
14.17 Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie publiczne powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego, tj. członków
konsorcjum / spółki cywilnej.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ustala się termin 90 dni związania złożoną ofertą.

15.2

Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
16.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, tj. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty.
16.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
16.4 Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny, w formie pisemnej
(pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim.
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16.5 Zamawiający nie wyraża zgody, aby oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego została złożona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

w

postaci

elektronicznej,

opatrzonej

16.6 Jednolity europejski dokument zamówienia należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym
w SIWZ w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. Stosownie do art. 10a ust. 5,
Zamawiający wymaga, aby jednolity europejski dokument zamówienia, sporządzony w
postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności, został opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
16.7 Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
16.8 Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ (bądź w takiej samej formie merytorycznej). Do Formularza oferty należy załączyć
dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ, tj.:
a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
c) pełnomocnictwo, jeżeli oferta zostanie wniesiona przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy);
d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 3 do SIWZ;
e) pełny kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów
robót, z zachowaniem ich podziału na poszczególne elementy.
16.9

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w formularzu oferty, wskazał części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm
podwykonawców.

16.10

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu
niniejszej dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej dostawy.

16.11

Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do
odpowiedniego rejestru lub ewidencji albo osoba należycie umocowana przez osobę
uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.
Pozostałe załączniki do oferty mogą zostać parafowane.

16.12

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że
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pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich kopii.
16.13

W przypadku podpisania oferty lub załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż
określony w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo też przez inne osoby niż wymienione w
odpowiednim rejestrze lub ewidencji na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do
oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa
do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem.
Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne.

16.14

Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką
pozwalającą na zidentyfikowanie osoby go składającej.

16.15

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem.

16.16

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.

16.17

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert, zaadresowanej na:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
i oznaczonej:
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”
nie otwierać przed godz. 11:30 dnia 21.12.2017 r.”
Na kopercie należy podać dane +Wykonawcy.

16.18

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

16.19

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.

16.20

Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone według tych samych zasad jak
składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE". Zarówno zmiana, jak wycofanie
wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

16.21

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone napisem: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA oraz
zamieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej także napisem: „INFORMACJE STANOWIĄCE
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.
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16.22

Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach,
wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji, ich zamieszczenie w odrębnej
kopercie oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed
upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1

Ofertę, opisaną zgodnie z pkt. 16.17 SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, Stanowisko „Informacja” – parter , w terminie do
dnia 21.12.2017 r. do godz. 11:00.

17.2

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

17.3

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, w
Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, Sala Konferencyjna – I piętro.

17.4

Zamawiający, na podstawie art. 84 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.

17.5

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

17.6

Otwierając oferty Zamawiający poda:

17.7

•

nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,

•

ceny ofertowe;

•

oraz inne elementy: np. składowe kryteriów oceny ofert, termin wykonania zamówienia,
okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
•

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

•

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

•

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA
18.1 Cena rozumiana jest jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za należyte oraz zgodne
z obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT. Cena
ma charakter obmiarowy, wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane jako iloczyn cen i stawek
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót.
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18.2 Wykonawca określi cenę na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia zawartego w dokumentacji
projektowej, STWiORB, przedmiarach robót, projekcie umowy i wszelkich innych postanowień
SIWZ.
18.3 Wykonawca poda w Formularzu Oferty cenę łączną brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, przy czym jednocześnie dokona rozbicia tej ceny na trzy zakresy wyodrębnione
przez Zamawiającego w postaci odrębnych przedmiarów.
18.4 Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień
składania ofert.
18.5 Cena łączna brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
18.6 Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentach, o
których mowa w pkt 18.2. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie
przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie
elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu przez Wykonawcę
stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy należy
sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót wg zasad: bez zgody Zamawiającego w
przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych
w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do
realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze
poprzez nie wpisanie kosztów, przenoszenie kosztów pomiędzy poszczególnymi
pozycjami kosztorysu ofertowego ,brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do
przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści pozycji przedmiaru, zmiana w
ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru
robót skutkować będzie odrzuceniem oferty, chyba że taką zmianę przewidział
Zamawiający. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót,
należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień. Ostateczne
rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego
przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Cena ma
charakter obmiarowy, wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane jako iloczyn cen i stawek
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót. W
formularzu ofertowym wykonawca poda kwoty określone na podstawie załączonych przedmiarów
– ich suma będzie stanowić cenę ofertową.
18.7 Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie
budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny.
18.8 Wykonawca, w formularzu oferty, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
18.9 Brak wskazania w formularzu oferty informacji, o których mowa w pkt. 18.8 będzie uznawane jako
informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
18.10 Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami Załącznika nr 10 – Wzoru umowy.
18.11 Rozliczenie będzie następować zgodnie z postępem robót (procentowo), jednak nie częściej niż
jeden raz na kwartał kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu,
co będzie podstawą do dokonania rozliczenia. Ostatnia części wynagrodzenia będzie wynosić
10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy i będzie rozliczona po dokonaniu odbioru końcowego
bez zastrzeżeń.
18.12 Termin płatności faktur będzie wynosił do 30 dni
18.13 Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SIWZ wraz z
załącznikami.
18.14 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SIWZ, w
szczególności określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
18.15 Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez
okres realizacji zamówienia.
18.16 Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
18.17 Wykonawca podaje cenę oferty w Załączniku nr 1 – Formularzu oferty.
18.18 Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
18.19 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
18.20 Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN).
18.21 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
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XIX. WYBÓR

OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ORAZ

OPIS

KRYTERIÓW,

KTÓRYMI

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
19.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi
kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:
KRYTERIUM I – 60% - Cena ofertowa brutto ;
KRYTERIUM II – 40% - Rękojmia;
19.2

Ocena punktowa w kryterium I dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena oferty najtańszej
C = -------------------------------------------------- x 60
cena badanej oferty
C = liczba punktów w tym kryterium

Uwaga: Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe (poszczególne pozycje kosztorysu),
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
19.3

Ocena punktowa w kryterium II dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Kryterium „Rękojmia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez
wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość lat udzielonej rękojmi na przedmiot umowy.
Zamawiający wymaga minimum 5 lat rękojmi
Lp.

Okres rękojmi

Liczba punktów

1

7 i więcej lat

40 pkt

2

6 lat

20 pkt

3

5 lat

0 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje udzielenie 5 lat rękojmi.
R = liczba punktów w tym kryterium
19.4 Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu C
i R.
19.6 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
XX. WZÓR UMOWY
Wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.
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XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
21.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego.
21.3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% całkowitej wartości brutto podanej w ofercie.
21.4. Zabezpieczenie może zostać wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
21.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zmawiającego.
21.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wykonawcy.
21.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć
Zamawiającemu na później przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia
przedmiotowego zamówienia publicznego,
2) w pozostałych dopuszczalnych formach – oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć
Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem
przedmiotowego zamówienia publicznego.

umowy

w

sprawie

udzielenia

21.9. Z dokumentu gwarancji / poręczenia powinno wynikać jednoznacznie zagwarantowanie wypłaty
należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie Zamawiającego.
21.10. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we
Wzorze umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ.
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XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
23.1 Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w SIWZ, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
23.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda złożenia w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
23.3 Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu
zawarcia umowy.
23.4 Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:
a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli to zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej,
b) nie krótszym niż 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.5 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 23.4, jeżeli
złożono tylko jedną ofertę.

XXIV. INFORMACJA

O

DOPUSZCZENIU

PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO

SKŁADANIA

OFERT

CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
XXVI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
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XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE
27.1 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy
dotyczą one:
a)

zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie
modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany;

b)

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;

c)

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
27.2 Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 27.1, będzie skierowanie do Zamawiającego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia
nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy.
27.3 Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić od dnia wprowadzenia:
a) nowych stawek podatku od towarów i usług;
b) nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej;
c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
27.4. Zamawiający przewiduje (z uwzględnieniem zmian dopuszczony wprost w przepisach ustawy Pzp
– art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6)) możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z
postanowieniami określonymi w załączniku nr 10 do SIWZ.

Załącznikami do SIWZ są:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ – format pdf i doc);
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat;
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Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
Załącznik nr 7 – Wykaz osób;
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej;
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
Załącznik nr 10 – Wzór umowy;
Załącznik nr 11 – Opis przedmiotu zamówienia: dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar
robót.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
....................................................
pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................
adres ........................................................................................................................................................
telefon/faks ..............................................................................................................................................
NIP ............................................................................................................................................................
REGON ..........................................................................................................................................
osoba do kontaktu ...................................................................................................................................
tel./e-mail ..................................................................................................................................................
nr konta bankowego Wykonawcy ............................................................................................................
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”
[ZNAK SPRAWY: POIS/P/3/II/2017], składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za poniższą
cenę:
Ogółem wartość netto oferty wynosi ................................. zł tj. brutto ....................................... zł
(słownie: brutto zł..............................................................................................................................),
zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ
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1. Zobowiązujemy się do udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na okres
………………. lat. Akceptujemy warunek dotyczący gwarancji zawarty w punkcie 5.8. SIWZ.
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach podanych w SIWZ.
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę
zgodnie z tym wzorem.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 90 dni od
upływu terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości
............................................. w formie ...................................................... .
5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne i konsorcja)

6. Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*
Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom (należy podać część zamówienia oraz
nazwy proponowanych podwykonawców)*:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Polegamy / nie polegamy na zasobach innych podmiotów, o których mowa w sekcji VIII pkt.8.2 oraz
załączamy (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) zobowiązanie tych podmiotów do
udostępnienia zasobów lub sytuacji*.
8. Do formularza oferty załączamy:
a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
c) ewentualnie pełnomocnictwo, jeżeli oferta zostanie wniesiona przez pełnomocnika,
d) ewentualnie, zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ),
e) pełny kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie załączonych do SIWZ
przedmiarów robót, z zachowaniem ich podziału na poszczególne elementy.
9. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
Zamawiającego zobowiązujemy się złożyć oświadczenie o przynależności lub braku
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej – „Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej” (Załącznik nr 5 do SIWZ).
10. W przypadku ocenienia najwyżej naszej oferty zobowiązujemy się (z zastrzeżeniem 12.5
SIWZ) przedłożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.
11. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty
zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany
jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)

........……….............……………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.........................., dnia ……..........….2017 r.
W załączeniu:
- Oświadczenia
- Pełnomocnictwo*,
- Inne** …………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA
Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub
wyrażenia oraz wpisanie nowej opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie
dopuszcza się używania korektora.
*niepotrzebne skreślić
**podać jakie
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (format: pdf i doc) – w odrębnych plikach.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia

Ja (/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentowania
…………………………….………………………………….………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby 1……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby realizacji zamówienia pn. ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2: ………….
………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 3:…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
…………………………………Nie dotyczy…………………………………………………………………….
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz
ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
•
potencjału technicznego lub zawodowego
•
sytuacji finansowe i ekonomiczne
2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego
podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu zamówienia.
3. wraz z podaniem informacji dotyczącej zawartej umowy np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy, itp.
4. Wykonawca powołujący się na podmiot trzeci, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do
złożenia, na potwierdzenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania
warunków udziału w postępowaniu i zobowiązania przedłożonego wraz z ofertą, dokumentów, zgodnie z pkt. 12.3.13
SIWZ.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*
(ART. 24 UST. 11 W ZWIĄZKU Z ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY)
W imieniu Wykonawcy:
……………………………………..................……………………………………………………………………
………………………………………………….................………………………………………………………
oświadczam, że:
1. nie należę do tej samej grupy kapitałowej**
2. należę do tej samej grupy kapitałowej, co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę
w niniejszym postępowaniu oraz przedstawiam w załączeniu dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.**
……….............……………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2017 r.
*grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 229, z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
**niepotrzebne skreślić
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego niniejszy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

Charakterystyka wykonanych
robót budowlanych(zakres, wartość) Lp. należy opisać w sposób umożliwiający
weryfikację spełnienia warunku udziału w
postępowaniu

Podmiot na rzecz
którego wykonano
roboty

Data i miejsce
wykonania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Do wykazu załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w
niniejszym wykazie.
……….............……………………………………..

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2017 r.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą
wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi
były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

OŚWIADCZENIE O ROCZNYM OBROCIE
Oświadczamy, że:
Roczny obrót wynosił:
a) ….. w 2014 r.,
b) ….. w 2015 r.,
c) ….. w 2016 r.*
*w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy odpowiednio
zmodyfikować niniejszy formularz

……….............……………………………………..

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2017 r.
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

WYKAZ OSÓB
Do realizacji niniejszego zamówienia proponujemy odpowiedni personel techniczny:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie,

Zakres czynności

Podstawa
dysponowania

1.
2.
3.
4.

……….............……………………………………..

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2017 r.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU
LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej
przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” [znak sprawy POIS/P/3/II/2017], prowadzonego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie (oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, że:
1. nie wydano wobec …………………………………………………………………..(oznaczenie Wykonawcy)
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
2. wydano wobec ………………………………………………………………………..(oznaczenie Wykonawcy)
prawomocny wyrok sądu* lub ostateczną decyzję administracyjną* o zaleganiu w uiszczaniu
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
…………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy)

W przypadku zaznaczenia pkt. 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do SIWZ
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………
…………………………..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE BRAKU ORZECZENIA TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej
przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” [znak sprawy: POIS/P/3/II/2017], prowadzonego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie (oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, że:
1. nie

wydano

Wykonawcy)

wobec

……………………………………………………………………………………(oznaczenie

orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie

publiczne*
2. wydano wobec ……………………………………………………………………………………(oznaczenie Wykonawcy)
orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne *
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 10 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w wyniku zamówienia publicznego w dniu …………..… 2017 r. w Cielczy pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jarocinie
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
zwane w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
zwana/y w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
Zamawiający i Wykonawca mogą być nazywani „Stroną” lub „Stronami”
o następującej treści:
Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych, złożoną w
ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017 r.,poz. 1759), w trybie przetargu nieograniczonego,
ustala się co następuje:
§1
[definicje]
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Gajówka 1,
63-200 Cielcza,
2) Zamówienie - Należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w dokumentacjach składających się na SIWZ, udzielone Wykonawcy w
wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
przez Zamawiającego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w
Jarocinie” [znak sprawy: POIS/P/3/II/2017], ,
3) Dokumentacja - Dokumenty określające zakres przedmiotu zamówienia do wykonania robót
budowlanych zawarte w: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w postanowieniach
Umowy,
4) Cena - Wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie i niniejszej Umowie jako wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
5) Inżynier Kontraktu - Osoba uprawniona przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w
sprawach dotyczących realizacji robót, uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji w
sprawach oceny wykonywania umowy przez Wykonawcę, zatwierdzania protokołów odbioru
częściowego i końcowego robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich
zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji zamówienia.
6) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą środków zgodnych z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego,
7) Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z towarzyszącymi
rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów
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8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

1.
2.
3.
4.

5.

budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach,
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej
przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” [znak sprawy: POIS/P/3/II/2017],
Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego,
Pozwolenie na Budowę - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy,
Oferta - oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu przeprowadzonym przez
Zamawiającego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”
[znak sprawy: POIS/P/3/II/2017],
Umowa - Wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy
o wykonanie określonej, co do zakresu i wielkości roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez strony – niniejsza Umowa,
Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
Gwarancja - Ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań wykonawcy z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane,
Zasada pierwszeństwa - następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane
jako integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
b) Postanowienia umowy;
c) Projekt budowlany.
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
e) Przedmiary robót.
f) Oferta.
§2
[przedmiot umowy]
Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa sieci
kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie SIWZ, w tym z:
Opisem Przedmiotu Zamówienia, w skład którego wchodzi dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót.
Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentami wymienionymi w ust. 3
oraz Ofertą i obejmuje następujące zasadnicze elementy, polegające na budowie sieci
wodociągowej z rur PE i średnicy dn 110-160 mm i długości ok. 4 360,10 mb wraz z odcinkami
bocznymi z rur PE i średnicy dn 40 mm i długości ok.1 239,30 mb, budowie sieci kanalizacyjnej
sanitarnej z rur kamionkowych i średnicy dn 200-500 mm i długości ok. 3 484,60 mb oraz z
odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 1 257,20 mb, budowie
kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy dn 250-800 mm i długości ok. 3 795,00 mb wraz z
odcinkami bocznymi z rur PVC o średnicy dn 160 mm i długości ok.1 308,40 mb.
Pod pojęciem „odcinki boczne” definiuje się odcinki przewodów od sieci do granicy działek
prywatnych właścicieli.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów zakupionych w swoim
zakresie.
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6. Na każde żądanie Zamawiającego lub inżyniera Kontraktu Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności,
certyfikat lub inny dokument zgodności o dopuszczeniu materiałów do stosowania.
7. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje także:
7.1.
Usuwanie wszelkich wad w wykonywanym przedmiocie Umowy.
7.2.
Roboty towarzyszące, w tym: doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu
budowy, drogi, nieruchomości, urządzeń czy też innych obiektów, które Wykonawca
naruszył w celu realizacji przedmiotu Zamówienia.
7.3.
Zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących
uszkodzić istniejące instalacje.
7.4.
Wykonywanie kontrolnych wykopów każdorazowo przed przystąpieniem do
wykonywania robót ziemnych. Kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu.
7.5.
Uzyskanie wszelkich koniecznych zgód i zezwoleń władz lokalnych, przedsiębiorstw i
właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień
poczynionych z Inżynierem Kontraktu pełniącym nadzór nad realizacją przedmiotu
Umowy.
8. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z
wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających,
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas
wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny
koszt.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Na przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 składają się następujące roboty:
1. 1. instalacyjne
1. 2. pozostałe, nie wymienione powyżej
§4
[zobowiązania stron]
Wykonanie całego przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni liczonych od daty zawarcia
Umowy.
Oddanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.
Protokół końcowy, o którym mowa w ust. 3, zostanie podpisany po oddaniu przedmiotu Umowy.
Ustalony termin zakończenia przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu na termin późniejszy
wyłącznie w następujących przypadkach:
a) opóźnienie przekazania terenu budowy przez Zamawiającego,
b) gdy z powodu siły wyższej zostanie opóźnione lub uniemożliwione wykonanie
przedmiotu Umowy
c) oraz w pozostałych przypadkach określonych treścią § 21.

§5
[obowiązki Wykonawcy]
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a. opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji
robót a w szczególności: projekty organizacji ruchu, pozwolenie na zajęcie pasa
drogowego
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b. zaktualizowanie decyzji, uzgodnień
c. przeprowadzenie hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu wozu
ciśnieniowego o ciśnieniu 200 bar i wydatku 300l/min i różnych typach głowic
d. przeprowadzenie inspekcji TV, aby określić stan techniczny przewodu i wykryć
ewentualne przeszkody w postaci pęknięć, korzeni i większych osadów.
W trakcie jej trwania należy również domierzyć miejsca włączeń przyłączy
kanalizacyjnych.
e. w przypadku braku możliwości przeprowadzenia renowacji metodą bezwykopową
odcinków wskazanych w dokumentacji projektowej, z uzasadnionych przyczyn
technicznych – za zgodą Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – dopuszcza się
zastosowanie innych metod. W w/w sytuacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem ostatecznej zamiennej decyzji
pozwolenia na budowę
f. zapewnienie ciągłości odbioru ścieków ze wszystkich posesji przylegających do placu
budowy oraz zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na przebudowywanych
odcinkach kanalizacji – kolektor, który będzie podlegał przebudowie i renowacji
doprowadza do oczyszczalni ścieków ścieki z terenów zachodniej i południowozachodniej części gminy Jarocin oraz skanalizowanej części gminy Jaraczewo
g. ciągła informacja mieszkańców o postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie
do nieruchomości
h. odtworzenie dla dróg, chodników lub innej infrastruktury drogowej w zakresie pasa
prowadzonych robót
i. dostarczenie do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów
videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność
połączeń, owalność, drożność
j. pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja
powykonawcza)
k. informowania Inżyniera Kontraktu o konieczności wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
l. informowania Inżyniera Kontraktu o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić
roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,
m. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego z winy Wykonawcy
w toku realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy - jego naprawienia i
doprowadzenia do stanu pierwotnego
n. W związku z tym, że na terenie placu budowy zlokalizowane są czynne sieci kanalizacji,
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad usuwaniem kolizji oraz
włączaniem nowych odcinków do istniejących sieci przez podmiot obsługujący gminny
system odprowadzania ścieków. Ponadto, jedynie ten podmiot jest na podstawie
zawartych umów eksploatacyjnych uprawiony do usuwania awarii, które wystąpią na
czynnych sieciach i przyłączach. Koszty związane z powyższymi obostrzeniami będzie
pokrywał Wykonawca.
2. Wykonawca ujawni wszystkie informacje, jakich Zamawiający / Inżynier Kontraktu w sposób
uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania wykonania postanowień Umowy
przez Wykonawcę.
3. Jeżeli Wykonawca występuje jako utworzone zgodnie z dyspozycją art. 23 ustawy prawo zamówień
publicznych konsorcjum lub inny związek złożony z dwóch lub więcej osób to:
3. 1. Lider umocowany przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Umowę, będzie
upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i
do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z
osobna,
3. 2. Dokument umocowania stanowi integralną część Umowy.
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§6
[oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentacji określającej przedmiot Umowy do
wykonania oraz miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane i
nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada pełne uprawnienia i kwalifikacje wymagane do realizacji Umowy i zobowiązany jest
zapewnić wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez osoby posiadające odpowiednie,
wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przepisach ustawy Prawo
Budowlane, uprawnienia pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla
poszczególnych branż i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2016 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) w sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z ww. funkcji,
w tym zwłaszcza technicznych (w tym zastępstwa o charakterze czasowym) – osoba
wskazana przez Wykonawcę na zastępstwo powinna spełniać warunki w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które określone
zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiednio dla osób mających
uczestniczyć w pełnej realizacji Umowy;
c) jest uprawniony do wykonywania przedmiotu Umowy i że będzie ją wykonywał zgodnie z
obowiązującymi przepisami, oraz że dysponuje osobami posiadającymi stosowne
uprawnienia zwłaszcza w odniesieniu do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.
§7
[standardy]
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy według najwyższych standardów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
zaleceniami zawartymi w dokumentacji Zamawiającego, etyką zawodową oraz postanowieniami
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór inwestorski ze
strony Zamawiającego wydane w oparciu o ustalenia wynikające z przepisów prawa, dokumentacji
oraz postanowień Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania, utrzymywania i ochrony terenu budowy, w tym
wykonania ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych
czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i
oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały
czas trwania realizacji Umowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§8
[koordynacja przedmiotu umowy]
Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do koordynacji przedmiotu umowy oraz robót
objętych Umową jest:
a. Jednostka Realizująca Projekt Zamawiającego,
b. Inżynier Kontraktu
Inżynier Kontraktu działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego.
Zamawiający zatrudnia Inżynierów Kontraktu.
Nadzór autorski na realizacją robót budowlanych zapewnia Zamawiający.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………………………
Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania Zamawiającego o trudnościach
w wykonaniu wszelkich prac.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom państwowych
organów kontrolnych.
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1.
2.

3.
4.
5.

6.

§9
[zobowiązania Wykonawcy]
Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, zabezpieczyć przy realizacji robót budowlanych mienie
znajdujące się na terenie budowy, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób przebywających na jego
terenie oraz zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych.
W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i
inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza teren
budowy. W przypadku zaniechania czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca, czynności
porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy poprzez
potrącenia z bieżących faktur rozliczeniowych.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu robót doprowadzić
teren budowy, na którym wykonywane są prace stanowiące przedmiot Umowy do stanu czystości.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń przez Strony.
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do uczestniczenia
w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu nie rzadziej
niż raz w tygodniu, po informacji udzielonej za pomocą poczty, poczty elektronicznej, faksu lub
telefonicznie, w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności
wykonania robót dodatkowych oraz niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o
zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo
opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy.

§ 10
[prawo Zamawiającego]
1. Zamawiający, po uprzedzeniu Wykonawcy, ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w
celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez Wykonawcę Umowa, w tym ma prawo do pobierania
niezbędnych próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt Wykonawcy, jeśli okaże
się, że materiały i roboty nie odpowiadają wymogom postawionym w Dokumentacji, SIWZ lub
Umowie.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 7 dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny
właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają
wymogom prawa polskiego, w tym z zachowaniem zgodności z Polską Normą przenoszącą normy
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy lub aprobatą techniczną.
3. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić
dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu
uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania
Umowy.
§ 11
[ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej]
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i przekazania w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy
ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy na kwotę
nie niższą niż wartość tych robót. Kopię formularza polisy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i ważne w
okresach swojej odpowiedzialności w ramach Umowy i zgodnie z polskim prawem.
3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wygaśnie w trakcie
obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie nowych polis
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na następny okres, najpóźniej na 7 dni przed upływem
okresu obowiązywania poprzedniej.
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4. W razie nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności ubezpieczenia, Zamawiający dokona
przedłużenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

1.

2.

3.

4.

§ 12
[podwykonawca]
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi lub z udziałem
podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 4. Wykonywanie robót, które Wykonawca powierza
podwykonawcom, zgodnie ze złożoną ofertą, wymaga powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w
terminie 2 dni przed datą zawarcia Umowy z podwykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec
podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie
Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 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.
Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:
1) zakres robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

5) termin zapłaty wynagrodzenia.
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.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie niespełniania wymagań
określonych w SIWZ i/lub w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż
określony w ust. 5.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.
8.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.8 uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
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13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

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 % wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 13 ust.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).
W przypadku, o którym mowa w ust.13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust.5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 3 ,5, 8 i 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.16. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

21.
22.

23.
24.
25.

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Powyższe uregulowania nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji
dotyczących podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji
podwykonawcy.
W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak
za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego.

52

§ 13
[wynagrodzenie]
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości: wartość netto: …
zł (słownie: …), powiększone o podatek 23 % VAT w wysokości …zł (słownie: …), co daje wartość
brutto … zł (słownie: …), z zastrzeżeniem postanowień § 14.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją Umowy, w szczególności: robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej,
koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, koszty
zagospodarowania i utylizacji odpadów, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla
wypełnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiałów
i urządzeń, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty
ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej,
zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszt wykonania i
zamontowania na terenie budowy tablic informacyjnych, opłaty za wodę i energię oraz innych nie
wymienionych a związanych z realizacją postanowień zawartych w dokumentacjach dotyczących
przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne i
konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy w tym usunięcia wad oraz
ewentualne zmiany, które będą wynikały z zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej
nie będą miały wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień §
14 i 21.
4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie
obowiązujących przepisów prawnych wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego
paragrafu ulegnie zmianie (bez konieczności zmiany Umowy) w sposób odpowiedni – tak, aby
odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową.
5. 90% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1, zostanie rozliczone fakturami częściowymi
zgodnie z § 14. Ostatnia części wynagrodzenia będzie wynosić 10% wynagrodzenia należnego
Wykonawcy i będzie rozliczona po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń zgodnie z § 14.
6. Termin płatności faktur będzie wynosił do 30 dni, od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 14
[rozliczenia]
Rozliczenie będzie następować zgodnie z postępem robót (procentowo), jednak nie częściej niż
jeden raz na kwartał kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu,
co będzie podstawą do dokonania rozliczenia.
Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie podpisany (bezusterkowo) protokół odbioru
częściowego (roboty w toku) i sprawdzony zakres wykonanego przedmiotu oraz obmiar
wykonanych robót.
Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego
opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu oraz
Zamawiającego. Cena ma charakter obmiarowy, wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane
jako iloczyn cen i stawek jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie
zrealizowanych robót.
Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, to roboty te
mogą być wykonane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia,
określonego w Umowie.
Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność użycia materiałów lub urządzeń zamiennych,
to mogą być one użyte za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym zamienniki spełniają wymogi
techniczne i jakościowe o właściwościach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji
Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających wymagania jakościowe,
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funkcjonalne i techniczne do wskazanych oraz posiadające właściwości użytkowe określone dla
przedmiotu opisanego w SIWZ.
7. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 5 i 6 może nastąpić, jeżeli wprowadzenie robót
zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu Zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści
Oferty, z zastrzeżeniem postanowień § 21 oraz przepisu art. 144 ustawy PZP.
8. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonanie przez nich części przedmiotu Umowy następować
będzie w następujący sposób:
a. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca
składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona
stosowanego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę w protokołach
stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Inwestora,
Wykonawcę i podwykonawcę;
b. Zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy;

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

§ 15
[zabezpieczenie wykonania umowy]
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 13 ust. 1. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed
zawarciem Umowy i może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach: w formie poręczenia, w pieniądzu, w gwarancjach bankowych lub
gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: BZWBK 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407 z adnotacją:
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w
ul. Poznańskiej w Jarocinie” [znak sprawy: POIS/P/3/II/2017]” Zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Po upływie
wymaganego okresu zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
W przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu np. w formie poręczenia lub gwarancji
wymagane jest wówczas:
a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik
Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej,
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania postanowień Umowy, bezspornie, po
otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego,
b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy,
które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek
dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie
uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z Umowy,
c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej
zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji warunków Umowy.
Jeżeli w czasie ważności zabezpieczenia jego wysokość, termin lub zakres ulegnie zmianie z
jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest zobowiązany wyprzedzająco do uaktualnienia i/lub
przedłużenia ważności zabezpieczenia.
Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie i bezwarunkowo wypłacić te kwoty na
żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.
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8. Przed zgłoszeniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego
roszczenia ma zostać wniesione.
9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości oraz w formach określonych w Umowie.
10. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamówienia tj. spisania protokołu końcowego i uznania przez Zamawiającego za należycie i
terminowo wykonany przedmiot Umowy.
11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia, które podlegać będzie zwrotowi nie później niż w
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

1.

2.
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4.
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§ 16
[odbiory]
Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego
wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez
Inżyniera Kontraktu w terminie 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości
do odbioru częściowego w dacie wpisu do Dziennika Budowy.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół (roboty w toku)
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym.
Roboty mające ulec zakryciu będą przedmiotem odrębnego odbioru robót zanikających przez
Zamawiającego. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających
zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających potwierdzając wpisem
do Dziennika Budowy.
Jeśli w czasie czynności odbioru częściowego lub robót zanikających stwierdzone zostaną wady,
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) gdy wady nadają się do usunięcia może odmówić on odbioru częściowego lub robót
zanikających do czasu ich usunięcia,
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu
odbioru częściowego lub robót zanikających zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
3) gdy nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru
częściowego lub robót zanikających zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru częściowego lub robót
zanikających po raz kolejny.
Procedura odbioru wadliwych robót będzie następująca:
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (w tym inżyniera kontraktu) o usunięciu wad
występując jednocześnie o wyznaczenie terminu odbioru nieprzyjętych poprzednio
wadliwych robót.
2) Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie
ustalono, że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia tych wad.
Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do
Dziennika Budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inżyniera
Kontraktu w terminie 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru
końcowego w dacie wpisu do Dziennika Budowy.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
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10. Jeśli w czasie czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
4) gdy wady nadają się do usunięcia może odmówić on odbioru do czasu ich usunięcia,
5) gdy wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu
odbioru końcowego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć
wynagrodzenie,
6) gdy nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru
końcowego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu odbioru końcowego po raz kolejny.
§ 17
[gwarancja i rękojmia]
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. letniej rękojmi i gwarancji na roboty objęte Umową.
2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez
zastrzeżeń.
3. Na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji zgodnej
z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Ich terminy rozpoczynają
bieg również od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń całości przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczeń wynikających z rękojmi i gwarancji
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni, od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego wystąpienia wad. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia przewidzianego
terminu na usunięcie wad i usterek, pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia przez
Strony Umowy. W przypadku braku realizacji napraw gwarancyjnych Zamawiający będzie
uprawniony do zlecenia wykonania tych robót podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Okresy rękojmi i gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany
powyżej, a składające się na odbiór końcowy całości zamówienia, odpowiadają co najmniej
okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1.
6. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz z protokołem
odbioru końcowego.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 18
[harmonogram rzeczowo-finansowy]
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF), zgodnie z którym będzie realizowany
przedmiot Umowy. Niezależnie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego określającego zaawansowanie robót
dwa razy w roku kalendarzowym tj. na 30. czerwca i 31. grudnia każdego roku przy czym termin
złożenia HRF przez Wykonawcę powinien uwzględniać ust. 7.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być
sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.
Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo –
finansowego na Terenie budowy.
W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca powinien uwzględnić przerwę w robotach
wynikającą z okresu zimowego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość
wykonania Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust 1.
Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Odcinków
robót składających się na przedmiot Umowy,
b) szacowanie przerobu i płatności w układzie kwartalnym, oraz koszty ogólne rozłożone
proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.
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6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust 1, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez
Zamawiającego uwag.
8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag w terminie określonym w
ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.
9. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych odcinków robót.
11. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu wykonania przedmiotu Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
12. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że
harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie
takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie
7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.
13. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.
14. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowofinansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do
niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inżyniera Kontraktu oraz
postanowienia Umowy.
§ 19
[kary umowne]
1. W przypadku, gdyby Wykonawca realizował roboty objęte Umową w sposób nieprawidłowy, tj. bez
należytej staranności, niezgodnie z przedmiotem Umowy, zasadami sztuki budowlanej, normami,
obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót lub sprzecznie z umową, Zamawiający po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, ma prawo:
a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy / robót do czasu
podjęcia przez niego takich działań, które zapewnią realizację tychże robót zgodnie z
warunkami określonymi w Umowie,
b) odstąpić od Umowy, w terminie 60 dni od daty, w której Zamawiający dowiedział się o
nieprawidłowościach po stronie Wykonawcy za uprzednim bezskutecznym wyznaczeniem
14 dniowego terminu na usunięcie uchybień,
c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy,
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d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody przy
uwzględnieniu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
2. W Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1 w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu Umowy za każdy
dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancji i rękojmi za wady w przedmiocie Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za całość przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej
odpowiednio od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub od terminu, o którym mowa w §
17 ust. 4,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej
niż 10 dni lub nieprzekazania w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu
Umowy odpowiednio za każdy dzień przerwy lub opóźnienia,
d) za wykonanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inną osobę niż
zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 20.000,00 zł.,
e) z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w §11 ust. 1 ważnej
umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości
f)

0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu Umowy,
z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
g) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia licząc od
umownego terminu zapłaty,
h) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1%
wysokości wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu Umowy, za każdy taki
przypadek,
i)

j)

w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wysokości wynagrodzenia umownego
brutto za całość przedmiotu Umowy, określonego za każdy taki przypadek,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto , za całość przedmiotu Umowy

za każdy taki przypadek,
k) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu Umowy,
l) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu
Umowy.
Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt. a - j nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
realizacji Umowy zgodnie z jej treścią.
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa karę umowną.

1.

2.

3.
4.

§ 20
[siła wyższa]
Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec,
a które zaistniały po zawarciu j Umowy. W szczególności za „siłę wyższą” uznać należy takie
wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary,
powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień Umowy i nie
są wynikiem okoliczności zawinionej przez stronę.
W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień Umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje zwolniona ze swoich
zobowiązań wynikających z Umowy, na czas występowania „siły wyższej”, a uzgodnione terminy
zostaną odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej” strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę
oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu „siły wyższej” strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń „siły wyższej”. Po
otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji umowy.

§ 21
[zmiana umowy]
1. Wszystkie zmiany dotyczące przedmiotu umowy dokonywane są w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, zgodnie z
okolicznościami, o których mowa w art. 144 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot Umowy zostanie zmieniona lub uzupełniona to,
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania tych zmian w dokumentacji powykonawczej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy także w następujących
przypadkach:

1) Terminu realizacji umowy:
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej
b) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,
c) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w
szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu Umowy ,
d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w
szczególności dotyczących:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń itp.,
- wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.
1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu
administracyjnego, czego nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,
- konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
niemożliwych do określenia w chwili zawierania umowy,
e) konieczność zmian dokumentacji projektowej w innych szczególnych przypadkach nie wymienionych
w lit. a-d.
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) lit. a-d termin wykonania
Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
potwierdzony przez nadzór Zamawiającego.
2) Sposobu wykonania Umowy z uwagi na:
a) wystąpienie znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.), skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
b) zmiany osobowe:
- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się
równoważnymi uprawnieniami,
c) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu Umowy:
- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów
spełniania świadczeń w ramach przedmiotu Umowy,
- zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli nie zmniejszy to zasad
bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy .
3) Płatności:
a) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich pozostałych zmian wprowadzanych przez strony
do Umowy.
4) Pozostałych przypadków, tj.:
a) rezygnacja z części robót na skutek projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność
wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do
zaniechanego zakresu robót),
b) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie
wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze SIWZ,
e) wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o dowolny okres.
4. Wykonawca może wystąpić z żądaniem zmiany Umowy nie później, niż w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności., o których mowa w ust. 3
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca
może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Umowy,
2) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z realizacją robót, które powoduje niemożność
ukończenia robót w określonym terminie lub niewykorzystanie środków finansowych
Zamawiającego przeznaczonych na realizację;
3) wykonywania przez Wykonawcę Robót z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 5 w pkt 1-3 oraz art. 145 PZP nie rodzi skutków w postaci
zobowiązania Zamawiającego do zapłaty odszkodowania.
7. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień
odstąpienia; protokół podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
2) zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu której
odstąpiono od Umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na terenie
budowy jest niezbędne,
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4) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót w toku i robót
zabezpieczających.
5) do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie zapisy umowy jak
dla odbioru końcowego.
6) odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§ 22
[zatrudnienie]
1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowalne instalacyjne i renowacyjne w
ramach Umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę za wyjątkiem Kierownika budowy.
2. W trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji Zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania lub
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych
osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za
każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w ust. 1. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 23
[właściwość sądu]
Wszystkie spory mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą strony umowy
w sposób polubowny, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą podawane pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§ 24
[postanowienia końcowe]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi nie stanowią inaczej.
Każda zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Cesja wierzytelności wynikających z realizacji Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje wymieniane przez Strony w związku z Umową
będą miały formę pisemną i będą uznane za prawidłowo doręczone pod warunkiem dostarczenia ich
osobiście, przez firmę kurierską za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na podane wyżej adresy Stron.
Strony będą się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach swych adresów. Do momentu
otrzymania przez daną Stronę prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu drugiej Strony pisma
wysyłane przez nią na ostatnio wskazany adres będą uznane za doręczone.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
§ 25
Integralną część niniejszej umowy w zakresie jej postanowień stanowią:
1. Oferta.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Projekt budowlany.
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Przedmiary robót.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik do umowy
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY PRZY REALIZACJI
ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. …
Dla: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie
Umowa Nr: …………./ 2017 roku z dnia ………………………..
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu
[nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty
[podać kwotę], z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piśmie od Zamawiającego.
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków umowy lub
robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej umową, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiących integralną jej część, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie
zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z
konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia podpisania
umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 100% (tj. kwoty
…………………………. PLN) w terminie do 30 dni od daty wykonania zadania, (tj. do dnia ………………)
Gwarancja należytego wykonania umowy będzie ważna w wysokości 30% (tj. kwoty
…………………………………… PLN) w terminie do 15 dni od daty upływu okresu rękojmi (tj do dnia …………..).
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.
Nazwisko i imię: ______________W imieniu ___________________Podpis: ____________________
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