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

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”

Cielcza, 2017-04-19

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o:
• Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016,
poz. 1020 – dalej jako – „ustawa PZP”)
• Wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w sprawach nieuregulowanych ustawą PZP

Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie
lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać
unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji.
1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
adres: 63 – 200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
tel.: 62 747 31 60, fax: 62 747 34 80
NIP 617-17-21-399, REGON 250737209

2.

Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Przetarg nieograniczony.
2.2. Zamawiający przewiduje działanie zgodnie z postanowieniami art. 24aa ustawy
Pzp.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania: „Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”.
3.2. Charakterystyka:
a) kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 500 mm – 305 mb,
b) kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 400 mm – 372 mb,
c) kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 300 mm – 704 mb,
d) przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 160 mm – 278 mb,
e) separator lamelowy 40/400 ∅ 1500 mm – 1 szt.,
f) osadnik piaskowy V=7,5 m3 ∅ 2500 mm – 1 szt.,
g) wylot betonowy ∅ 500 mm – 1 szt.,
h) konserwacja rowu melioracyjnego oraz umocnienie jego dna i skarp – 1 kpl.
oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami.
3.3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich
dokumentach jak: projekty budowlano-wykonawcze (stanowiące załącznik
do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiące załącznik do specyfikacji) oraz przedmiary robót (stanowiące
załącznik do specyfikacji). W związku z tym, że część zakresu zawartego
w projektach budowlano-wykonawczych została wykonana wcześniej,
za wiodące uznać należy przedmiary robót, które na potrzeby niniejszego
postępowania zostały odpowiednio skorygowane.
3.4. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione
w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano-wykonawczych (stanowiących
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załącznik do niniejszej specyfikacji), specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji)
oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) –
dodaje się słowa: lub równoważne.
3.5. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy do przestrzegania harmonogramu realizacji prac z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy. Harmonogram, o którym mowa powyżej, opracuje Zamawiający po podpisaniu umowy
z Wykonawcą.
3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane
urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta.
3.7. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców
przedstawienia opisu oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przyjętych do wyceny przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, paszporty techniczne, książki techniczne, itp.), w celu oceny zgodności przedstawionej oferty
wraz z wymaganiami Zamawiającego.
3.8. Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonawcę wyłonionego w wyniku niniejszego postępowania.
3.9. Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur: do 90 dni od dnia ich złożenia u Zamawiającego.
3.10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Ścisłej współpracy z Zamawiającym,
b) Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy
w czasie jej trwania,
c) Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi
telekomunikacyjne,
d) Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy,
e) Ubezpieczenia budowy,
f) Przejęcia placu i terenu budowy,
g) Prowadzenia dziennika budowy,
h) Postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem będzie m.in.:
przedstawianie właściwych kart przekazania odpadów,
i) Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego,
j) Przedkładania sprawozdań rzeczowych – co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego,
k) Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy,
l) Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się
w pasie robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót,
m) Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu
zamówienia,
n) Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy,
o) Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie
realizacji zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego,
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p) Odwodnienia terenu budowy,
q) Stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego nad całością prac – jeśli będzie wymagany,
r) W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu usunięcia kolizji,
s) Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy,
t) Odtworzenia elementów infrastruktury,
u) Odtworzenia nawierzchni,
v) Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót,
w) Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza),
x) Dostarczenia do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji
kanału videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność.
Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta
umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji.
4.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenia do Zamawiającego zarejestrowanej w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), z zastrzeżeniem klauzuli zawieszającej, z uwzględnieniem harmonogramu – 60 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.
O zapewnieniu źródeł finansowania inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie. Bez tego pisma Wykonawca nie ma prawa rozpocząć prac czy też żądać jakiejkolwiek zapłaty lub kompensaty finansowej.

5.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
− nie podlegają wykluczeniu,
− spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Opis warunków udziału w postępowaniu
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
5.1. Przedstawią część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
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5.2.

5.3.

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią
o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających
obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy
czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów,
które nie mogą być mniejsze niż 1,5 mln zł rocznie.
Przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości
nie mniejszej niż 5 mln zł lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
nie mniejszej niż 5 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Przedstawią dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 mln zł.

Zdolności techniczne lub zawodowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
5.4. Wykażą roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże,
że wykonał minimum 2 zadania, których przedmiotem była budowa: sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 300
mm i o długości nie mniejszej niż 700 mb każde
5.5. Wykażą narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim sprzętem
jak:
a) 2 koparko-ładowarki,
b) 2 koparki,
c) 2 samochody ciężarowe,
d) 2 zagęszczarki.
5.6. Złożą oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym najważniejszym elementem
będzie wskazanie, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy
robót budowlanych wynosiła co najmniej 30 pracowników, a liczebność personelu kierowniczego – co najmniej 1 pracownik.
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5.7.

5.8.

Złożą oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry
kierowniczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wykażą osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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, przy czym najważniejszym elementem
będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 7 zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
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podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
6.

Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy PZP
Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę:
6.1. 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 (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
6.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
6.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.
1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.4. 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.
6.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych.
6.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5.
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6.7.

6.8.

7.

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu/-ach.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wraz z ofertą składają:
7.1. Wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1 do SIWZ,
7.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
do SIWZ,
7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
7.4. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi
być podpisane przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców – w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych podmiotów.
7.5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy).
Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące
informacje:
a) dane podmiotu udostępniającego zasób,
b) dane podmiotu przyjmującego zasób,
c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
g) 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.
7.6.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem
załącznik nr 4 do SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia:
7.7. Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej
części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów, które nie
mogą być mniejsze niż 1,5 mln zł rocznie.
7.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.9. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 mln zł.
7.10. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże,
że wykonał minimum 2 zadania, których przedmiotem była budowa: sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 300
mm i o długości nie mniejszej niż 700 mb każde
Wykaz narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim sprzętem
jak:
a) 2 koparko-ładowarki,
b) 2 koparki,
c) 2 samochody ciężarowe,
d) 2 zagęszczarki.
Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych wynosiła co najmniej 30 pracowników, a liczebność personelu kierowniczego – co najmniej 1 pracownik.
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie
przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny doku-
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

ment potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Pełny kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy), zawierający wszystkie pozycje z załączonych do specyfikacji przedmiarów. 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, 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. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować
do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień.
Kserokopia dokumentu wadialnego. Dodatkowo, w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał należy złożyć w Sekretariacie w budynku
administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy
(63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1).

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poprzez
poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty:
7.20. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
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organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.21. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
7.22. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy.
Jeśli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty:
7.23. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.24. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
7.25. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
7.26. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.15.-7.17.
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.27. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.15, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o którym mowa w pkt
7.16.-7.17., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.28. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
7.29. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8.2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej.
8.3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (62 747 34 80)
oraz drogą elektroniczną (e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia treści SIWZ,
b) zmiany treści SIWZ,
c) wyjaśnienia treści oferty,
d) wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
e) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, 3a ustawy,
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f)

wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych
omyłek rachunkowych,
h) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności
oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
i) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
j) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy,
k) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania z ofertą,
l) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, m. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
m) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art.
185 ust. 1 i art. 186 ustawy,
n) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego na podstawie art.
185 ust. 2,
o) wezwanie przez zamawiającego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
p) inne pisma niż te określone w §14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) chyba, że na podstawie innych przepisów określono
dla nich formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.4. W przypadku przekazywania treści oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz
informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
8.6. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itd. składane w trakcie postępowania między
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
8.7. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1.
8.8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
8.9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia jest Tomasz
Olszak: e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, tel.: 62 747 34 87 w. 961, fax:
62 747 34 80.
8.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji, kierując swoje zapytania na piśmie na adres Zamawiającego. Zapis pkt
8.2. stosuje się odpowiednio.
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8.11. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
8.12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza
je na stronie internetowej, na której dostępna jest specyfikacja.
8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację oraz udostępni ją także na stronie internetowej, na której dostępna
jest specyfikacja.
8.14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
9.

Wymagania dotyczące wadium
9.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978
i 1240).
9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131
0000 0000 1301 8407.
9.4. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w formie oryginału
w Sekretariacie w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1). Do
oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9.5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną piecząt-
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9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

10.

kę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy PZP.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania
ofert, tj. do dnia 04.05.2017 r. do godz. 11.00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną
formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni. W/w odmowa nie spowoduje utraty wadium.
10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniej-
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szej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.

Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej specyfikacji.
11.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji, ustawy PZP oraz
z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
11.3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału lub poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopii,
d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
11.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku oferta musi spełniać następujące warunki:
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów zobowiązany jest złożyć osobno dokumenty lub
oświadczenia wymienione w rozdziale 7 pkt 7.3. i 7.15.-7.17. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wówczas kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawców są poświadczone
za zgodność z oryginałem przez obojga Wykonawców lub tylko przez wyłonionego spośród nich Lidera albo Pełnomocnika w imieniu konsorcjum/spółki cywilnej. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia
i zawiadomienia między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się a Zamawiającym będą odbywać się za pośrednictwem Lidera,
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b) Po wyborze oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej Zamawiający może żądać
przedstawienia umowy regulującej współpracę danych podmiotów.
11.5. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
Dopuszcza się własną numerację kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji.
a) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona
w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób
trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce
sznurka trwale zabezpieczyć, zszyć wszystkie strony oferty, na co najmniej
dwie zszywki, itp.,
b) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach
do oferty) muszą być podpisane własnoręcznie przez wszystkie osoby podpisujące ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego
identyfikację (np.: wraz z imienną pieczątką).
11.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
a) Udostępnianie ofert odbywać się będzie po otwarciu ofert, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o ich udostępnienie,
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
11.7. Zmiany i wycofanie ofert:
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej
b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA
c) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu
ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty
d) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE
e) Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności
i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
12.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w Sekretariacie w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1), w terminie najpóźniej do dnia
04.05.2017 r., do godz. 11.00.
a) Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:
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−

12.2.

12.3.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie,
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1,
− Oferta złożona w postępowaniu na wykonanie zadania: „Odwodnienie
ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”,
− Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 04.05.2017 r.
o godz. 12.00,
b) Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy,
c) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2017 r., w biurze nr 7 w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200
Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1), niezwłocznie po upływie terminu składania
ofert, tj. o godz. 12.00
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

13.

Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentach, o których mowa w pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, z których za wiodące
uznać należy przedmiary robót (cena kosztorysowa).
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, 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 Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiającego. Zmianie może ulec jedynie obmiar (w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z pomiarów geodezyjnych) – pozostałe czynniki cenotwórcze muszą być takie
same jak w wybranym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym.

14.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
14.1. Cena – 50%
liczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cbad) x 50 pkt, gdzie:
19

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

15.

C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert
Cbad – cena brutto badanej oferty
Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznymi
Czas wykonania – 50%
liczony wg wzoru:
W = (Wmin / Wbad) x 50 pkt, gdzie:
W – wartość punktowa ocenianego kryterium
Wmin – najmniejsza ilość dni na wykonanie zadania
Wbad – ilość dni z badanej oferty
Kryterium „czas wykonania” będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”
i kryterium „czas wykonania”. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100
punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą
punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany
do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz specyfikacji,
a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz niniejszej SIWZ. Ponadto została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
kryteria wyboru.
15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
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15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

15.6.

16.

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
ofert, a w przypadkach, o których mowa w art.89 ust. 4 i 5 ustawy PZP,
braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 15.1. lit. a i d niniejszej specyfikacji, również
na stronie internetowej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym w art. 94 ustawy PZP.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia bezpośredni
udział będą brały minimum trzy osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
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16.3.

16.4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej
powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie
zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 10
do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.
17.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

18.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.

Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

21.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli od tego będzie
zależało uzyskanie pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia.

22.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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23.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl; www.pwikjarocin.pl

24.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w złotych polskich – PLN.

25.

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

26.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Koszty przygotowania i sporządzenia oferty ponosi składający ofertę.

27.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

28.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp

29.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
29.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
29.2. 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.
29.3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt
29.2 SIWZ
29.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
29.5. 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.
29.6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w pkt 29.3 SIWZ
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29.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
29.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
29.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 29.8 SIWZ, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 29.2 SIWZ, Zamawiający informuje
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
29.10. Zapisy pkt 29.1-29.9 SIWZ stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
29.11. Szczegółowe postanowienia dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte w § 4
wzoru umowy, stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.
30.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
Jeśli takie umowy zaistnieją w obrocie prawnym, to będą podlegać zasadom ogólnym,
a nie wynikającym z art. 143a – 143d ustawy Pzp

31.

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
Zamawiający nie określa takiej wartości zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ termin wykonywania zamówienia jest krótszy niż 12 miesięcy

32.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 3 osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia (osoby fizyczne oraz operatorzy używanego sprzętu), a realizacja tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz określa następujące
wymagania:
32.1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę:
a) wykonawca/podwykonawca prowadzi dokumentację zatrudnienia osób
na umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,
b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia
bezpośredni udział będą brały minimum trzy osoby (ze wskazaniem ich
imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy.
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32.2. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
a) zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia
udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - wskazane
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pk. 1 lit. b,
b) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając
dowody, że w realizacji przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (min. 3) - wskazane
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b.
32.3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) zamawiający wymaga, aby minimum trzy osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę bezpośrednio wykonywały czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia.
33.

Pozostałe informacje
33.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają
przepisy ustawy PZP.
33.2. Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące załączniki:
Formularz „Oferta”
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4
Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy
PZP
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Załącznik nr 7
Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego
Załącznik nr 8
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 9
Oświadczenie o personelu kierowniczym
Wzór umowy
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Projekty budowlano-wykonawcze
Załącznik nr 12
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 13
Przedmiary robót

Cielcza, dnia………………

Podpisano.......................................
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Załącznik nr 1
..................................., data........................
................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oferta

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi
w Jarocinie – etap II”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji, oświadczamy,
że:
1.

Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę netto:
Cena netto.......................... zł
słownie:......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
+ 23 % VAT
cena brutto.......................... zł
słownie:......................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2.
3.
4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w przeciągu ……… dni
Zobowiązuje się do wyznaczenia koordynatora do spraw realizacji inwestycji w osobie
………………………………………
Akceptujemy warunek Zamawiającego, że o zapewnieniu źródeł finansowania inwestycji Zamawiający powiadomi nas pisemnie. Bez tego pisma nie mamy prawa rozpocząć
prac czy też żądać jakiejkolwiek zapłaty lub kompensaty finansowej. Oświadczamy, że
początek prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy. W przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, a od niego niezależnych, ma prawo zlecić nam częściową realizację zadania, o którym mowa w niniejszej specyfikacji, na warunkach i zasadach określonych w odrębnym
porozumieniu.
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5.

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- nie powołujemy się na zasoby innych podmiotów*,
- powołujemy się na zasoby innych podmiotów*.
Lp.

Nazwa
podmiotu
trzeciego

Adres
podmiotu
trzeciego

Zasoby
udostępnione
przez podmiot trzeci

*niepotrzebne skreślić
6. Wykonanie części zamówienia:
- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcą*,
- zamierzamy powierzyć podwykonawcą*
Lp.

Nazwa podwykonawcy

Adres
podwykonawcy

Rodzaj części zamówienia
przewidzianej do wykonania
przez podwykonawcę

*niepotrzebne skreślić
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres ………… miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała
na okres podany przez ich producenta.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji, w tym z istotnymi postanowieniami umowy i dokumentacją techniczną i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
Oświadczamy, że wadium w wysokości .......................................... wnieśliśmy w dniu
.......................................... w formie ..........................................
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach określonych w ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ......... % ceny
brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
nr........................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane.

27

15.
16.
17.

Akceptujemy warunek Zamawiającego, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa
na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji.
Oferta została złożona na............ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych
od nr........ do nr.......
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić poniżej wszystkie
załączniki):

……………….
Podpis
Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem.
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Załącznik nr 2
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczamy, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

……………….
Podpis
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, nie polegam na zasobach innych podmiotów/polegam (nie właściwe skreślić) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………
…………………………………, w następującym zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
……………….
Podpis

29

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………
Podpis
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Załącznik nr 3
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

……………….
Podpis
OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO WYKONAWCA SIĘ POWOŁUJE (jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………
Podpis
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

…………………….
Podpis
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………
Podpis
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Załącznik nr 4
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.)
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
1. Oświadczam/oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej z którymkolwiek Wykonawcą, biorącym udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
2. Oświadczam/oświadczamy , że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą/Wykonawcami:
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….
biorącym/biorącymi udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Odwodnienie ulic
na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”.
Pouczenie do ust. 2
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 5
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia:
Lp.

Charakterystyka wykonanych
robót budowlanych

Data i miejsce
wykonania

1.
2.
3.
4.
Obowiązkowo – do ważności niniejszego wykazu – należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 6
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
Do realizacji niniejszego zamówienia proponujemy odpowiednie narzędzia i urządzenia:
Lp.

Wyszczególnienie
(nazwa, model, typ, rok prod.)

Ilość

Podstawa dysponowania

1.
2.
3.
4.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 7
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
oraz liczebności personelu kierowniczego
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
Oświadczamy, że:
1. wielkość średniego rocznego zatrudnienia wynosiła:
a) ….. pracowników w 2014 r.,
b) ….. pracowników w 2015 r.,
c) ….. pracowników w 2016 r.
2. liczebność personelu kierowniczego wynosiła:
a) ….. pracowników w 2014 r.,
b) ….. pracowników w 2015 r.,
c) ….. pracowników w 2016 r.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 8
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz osób
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”

Do realizacji niniejszego zamówienia proponujemy odpowiedni personel techniczny:
Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie,
wykształcenie

Zakres czynności

Podstawa
dysponowania

1.
2.
3.
4.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 9
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie o personelu kierowniczym
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
a mianowicie Kierownik Budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 10

WZÓR UMOWY
§1
1.

2.
3.

Na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz decyzji Zamawiającego o jej przyjęciu, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie: „Odwodnienie ulic na osiedlu
Ługi w Jarocinie – etap II”, wg przekazanych projektów budowlano-wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów
robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującymi w tym
zakresie, zwane w dalszej części umowy „Przedmiotem Umowy”.
W związku z tym, że część zakresu zawartego w projektach budowlano-wykonawczych
została wykonana wcześniej, za wiodące uznać należy przedmiary robót, które na potrzeby niniejszego zadania zostały odpowiednio skorygowane.
Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu
przez Zamawiającego.
§2

1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1.1. Projektami budowlano-wykonawczymi,
1.2. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
1.3. Przedmiarami robót,
1.4.
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
1.5.
Ofertą Wykonawcy z dnia ……………,
1.6.
Warunkami pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Jarocińskiego,
1.7.
Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, w tym:
Prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,
1.8.
Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
Zmiana technologii wykonania robót wymaga zgód autora projektu i Zamawiającego
wyrażonych na piśmie.
§3

1.
2.
3.
4.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez
Wykonawcę.
Wszystkie dostarczone urządzenia, materiały i robocizna muszą być zgodne z normami
polskimi, posiadać stosowny atest i certyfikat pochodzenia wyrobu.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca
dokona na własny koszt.
Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonawcę.
§4

1.

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia
Umowy o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizacje robót
wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:
− zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub
− przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w ust. 21-26.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy
od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego
Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie
do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem
ilości robót i ich wyceną zgodną z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie
Wykonawcy i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym jej zawarciem.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie
14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy,
wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których
mowa w ust. 7,
c) niespełnienia przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,
d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy,
f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
g) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
h) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projekty Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca może przedłożyć projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż przed dniem
skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5% wartości netto Umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo
w przypadku określonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku
przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14 zawierającej termin
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa
w ust. 11 i 14 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia
osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta
zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu
zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 4 – 16.
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18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone
w ust. 17 stosuje się zasady określone w ust. 4 – 16.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należytego Podwykonawcy
z zachowaniem terminów określonych tą umową.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należytego
mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających
z Umów o podwykonawstwo.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może
zwrócić się z żądaniem zapłaty należytego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należytej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 21 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.
Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca,
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót.
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§5
1.

2.

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenia do Zamawiającego zarejestrowanej w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), z zastrzeżeniem klauzuli zawieszającej, z uwzględnieniem harmonogramu – ……………………. od protokolarnego przekazania placu budowy.
O zapewnieniu źródeł finansowania inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie. Bez tego pisma Wykonawca nie ma prawa rozpocząć prac czy też żądać jakiejkolwiek zapłaty lub kompensaty finansowej.
§6

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

7.

8.

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie (cena kosztorysowa)
za wykonanie przedmiotu umowy ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę
netto……………… zł (słownie:…………………………………………………………).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie powiększone o należny podatek od towarów
i usług wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów w dniu fakturowania.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.
W przypadku zaistnienia wykonania robót koniecznych do ukończenia przedmiotu
umowy objętego niniejszą umową, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.
Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 4 zostanie obliczone
na podstawie cen jednostkowych zbudowanych w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
Wszystkie roboty konieczne nie ujęte w dokumentacji technicznej mogą być wykonane
tylko na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Czynności te muszą być poprzedzone pismem skierowanym do Zamawiającego przez Wykonawcę, mówiącym o przyczynach i okolicznościach zaistniałych sytuacji w taki sposób, by Zamawiający mógł obiektywnie podjąć
decyzję, co do dalszego przebiegu prac. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, Zamawiający nie sfinansuje takich robót.
Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiającego. Zmianie może ulec jedynie obmiar (w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z pomiarów geodezyjnych) – pozostałe czynniki cenotwórcze muszą być takie
same jak w wybranym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym.
Zamawiający będzie realizował fakturę Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 90 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu przez
Wykonawcę.
§7

1.
2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP
...............................
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP
...............................
§8

Zamawiający jest zobowiązany obok zapłaty ustalonego wynagrodzenia do:
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1.
2.
3.
4.
5.

Przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę i innych wymaganych decyzji administracyjnych
Przekazania Wykonawcy dzienników budowy
Przekazania Wykonawcy terenu i placu budowy
Przekazania Wykonawcy 1 egz. projektów określających przedmiot umowy
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
§ 8a

1.
2.
3.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości .......... % ceny
brutto podanej w ofercie tj.: .......................................... zł w formie ..................................
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
3.1.
70 % wartości zabezpieczenia (tj.: .......................................... zł) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3.2.
30 % wartości zabezpieczenia (tj.: .......................................... zł) zostanie
zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
§9

1.
2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia koordynatora do spraw realizacji inwestycji w osobie..........................................
Wykonawca powołuje kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu
umowy w osobie............................................................
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
Wykonawca zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, w tym nadzór nad
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.
Ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru
2.
Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń
socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania
3.
Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne
4.
Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy
5.
Ubezpieczenia budowy
6.
Przejęcia placu i terenu budowy
7.
Prowadzenia dziennika budowy
8.
Postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem będzie m.in.: przedstawianie właściwych kart
przekazania odpadów
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego
Przedkładania sprawozdań rzeczowych – co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego
Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy
Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie
robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót
Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia
Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy
Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji
zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego
Odwodnienia terenu budowy
Stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego nad całością prac
W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu usunięcia
kolizji
Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy
Odtworzenia elementów infrastruktury
Odtworzenia nawierzchni
Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru
robót
Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja
powykonawcza)
Dostarczenia do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanału videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność.
§ 10a

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
1.
Za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót
2.
Za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót,
obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem
robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
3.
Za wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania
składek ubezpieczeniowych obciążających wyłącznie Wykonawcę
4.
Wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu i terenie budowy
w związku z prowadzonymi robotami.
5.
Za przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. wszystkich osób, które znajdą się
na placu i terenie budowy.
§ 11
1.

2.

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1.1. Odbiór końcowy inwestycji
1.2. Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji
1.3. Odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem
do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty
zakończenia robót.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

W ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający powołuje komisję odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończeniem prac komisji jest spisanie protokołu bezusterkowego odbioru i jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót.
Odbiór końcowy i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji.
Zamawiający sprawdza kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający
odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności odbiorowe.
W czynnościach odbioru będą uczestniczyć kierownik budowy, przedstawiciel projektanta oraz przedstawiciele właściwych organów administracyjnych i instytucji i inne
osoby podane przez Zamawiającego.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia
właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,
a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy.
Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega
na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac,
a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.
§ 12

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji
wynosi ……. miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
Na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany
przez ich producenta.
Wykonawca odpowiada za wady i usterki dostarczonych urządzeń.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad lub
usterek, o których mowa w niniejszym paragrafie w wysokości 0,1 % wartości netto
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 13

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne dotyczące wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za wady stwierdzone w trak-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

cie odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili odbioru.
O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 30 dni
od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie
dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy,
jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez strony
umowy usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie określonym
w ust. 3 niniejszej umowy. Zamawiający poświadcza usunięcie wad.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad lub
usterek, o których mowa w § 13 ust. 1 w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu
umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 131

Opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek, niezależnie od reżimu ich zgłoszenia (gwarancja
lub rękojmia) i niezależnie od przyczyny opóźnienia powoduje, że Zamawiający może zdecydować o powierzeniu ich usunięcia podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) na koszt
Wykonawcy. Strony wyrażają zgodę na potrącenie z niewypłaconego jeszcze Wykonawcy
wynagrodzenia kwot wydatkowanych na usunięcie wad i/lub usterek przez podmiot trzeci
na zlecenie Zamawiającego. W takim przypadku kary umowne za opóźnienie w usunięciu
wad/usterek należne od Wykonawcy będą naliczane do momentu odbioru prac je usuwających.
§ 14
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1.
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości netto
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,
1.2.
w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy – gdy nienależyte wykonanie spowodowało nałożenie na Zamawiającego kar
1.3.
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy
1.4.
w razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących
po jego stronie, Zamawiający nalicza karę w wysokości 10 % wartości netto
przedmiotu umowy
1.5.
za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego
za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy
za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis
Umowy lub jego zmianę,
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1.6.

2.
3.
4.
5.

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia..
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości netto robót podlegających
odbiorowi.
Kary, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą sytuacji przewidzianych w § 15 ust. 1.
Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1.4., nie dotyczą sytuacji przewidzianych w § 15 ust.
3.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 15

1.

2.

3.

3.
4.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1.1.
Nie zostaną zapewnione źródła finansowania inwestycji
1.2.
Sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w takim stopniu, że wskazuje ona na możliwość zagrożenia realizacji umowy przez Wykonawcę, lub też
na zaprzestanie przez niego prowadzenia działalności
1.3.
Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
1.4.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy
1.5.
Wykonawca wykonuje opracowanie wadliwie, lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania, oraz wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5.
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku,
o którym mowa w powyższym zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
3.1. Zamawiający nie dokona zapłaty faktury przez okres dwóch miesięcy od terminu ustalonego na zapłatę
3.2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.
Wykonawca może odstąpić z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3.1.-3.2. w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16

1.

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1020) możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:
1.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej co może
powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;
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1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących
po stronie Wykonawcy;
c) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub
robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
d) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu
zakończenia realizacji umowy;
e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych
organów;
f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;
zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane;
zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych
(znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy).
zmiana danych identyfikacyjnych strony ujętych w treści umowy;
zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;
zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych;
zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,
jeżeli dane tych osób zostały określone w treści umowy;
zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik
do umowy, ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji zamówienia;
zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia;
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu
rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych;
w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw
w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji,

49

zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - jeżeli będzie miało to zastosowanie.
§ 17
1.
2.

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksów pod rygorem
nieważności.
§ 18

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
§ 19
Integralną częścią umowy są:
1.
Projekty budowlano – wykonawcze
2.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3.
Przedmiary robót
4.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
5.
Oferta Wykonawcy z dnia………………
§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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Załącznik nr 11

Projekty budowlano – wykonawcze
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Załącznik nr 12

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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Załącznik nr 13

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

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”

Cielcza, 2017-04-19

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o:
• Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016,
poz. 1020 – dalej jako – „ustawa PZP”)
• Wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w sprawach nieuregulowanych ustawą PZP

Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie
lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać
unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji.
1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
adres: 63 – 200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
tel.: 62 747 31 60, fax: 62 747 34 80
NIP 617-17-21-399, REGON 250737209

2.

Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Przetarg nieograniczony.
2.2. Zamawiający przewiduje działanie zgodnie z postanowieniami art. 24aa ustawy
Pzp.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania: „Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”.
3.2. Charakterystyka:
a) kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 500 mm – 305 mb,
b) kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 400 mm – 372 mb,
c) kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 300 mm – 704 mb,
d) przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP-b ∅ 160 mm – 278 mb,
e) separator lamelowy 40/400 ∅ 1500 mm – 1 szt.,
f) osadnik piaskowy V=7,5 m3 ∅ 2500 mm – 1 szt.,
g) wylot betonowy ∅ 500 mm – 1 szt.,
h) konserwacja rowu melioracyjnego oraz umocnienie jego dna i skarp – 1 kpl.
oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami.
3.3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich
dokumentach jak: projekty budowlano-wykonawcze (stanowiące załącznik
do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiące załącznik do specyfikacji) oraz przedmiary robót (stanowiące
załącznik do specyfikacji). W związku z tym, że część zakresu zawartego
w projektach budowlano-wykonawczych została wykonana wcześniej,
za wiodące uznać należy przedmiary robót, które na potrzeby niniejszego
postępowania zostały odpowiednio skorygowane.
3.4. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione
w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano-wykonawczych (stanowiących
2

załącznik do niniejszej specyfikacji), specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji)
oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) –
dodaje się słowa: lub równoważne.
3.5. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy do przestrzegania harmonogramu realizacji prac z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy. Harmonogram, o którym mowa powyżej, opracuje Zamawiający po podpisaniu umowy
z Wykonawcą.
3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane
urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta.
3.7. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców
przedstawienia opisu oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przyjętych do wyceny przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, paszporty techniczne, książki techniczne, itp.), w celu oceny zgodności przedstawionej oferty
wraz z wymaganiami Zamawiającego.
3.8. Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonawcę wyłonionego w wyniku niniejszego postępowania.
3.9. Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur: do 90 dni od dnia ich złożenia u Zamawiającego.
3.10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Ścisłej współpracy z Zamawiającym,
b) Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy
w czasie jej trwania,
c) Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi
telekomunikacyjne,
d) Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy,
e) Ubezpieczenia budowy,
f) Przejęcia placu i terenu budowy,
g) Prowadzenia dziennika budowy,
h) Postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem będzie m.in.:
przedstawianie właściwych kart przekazania odpadów,
i) Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego,
j) Przedkładania sprawozdań rzeczowych – co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego,
k) Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy,
l) Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się
w pasie robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót,
m) Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu
zamówienia,
n) Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy,
o) Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie
realizacji zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego,
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p) Odwodnienia terenu budowy,
q) Stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego nad całością prac – jeśli będzie wymagany,
r) W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu usunięcia kolizji,
s) Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy,
t) Odtworzenia elementów infrastruktury,
u) Odtworzenia nawierzchni,
v) Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót,
w) Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza),
x) Dostarczenia do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji
kanału videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność.
Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta
umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji.
4.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenia do Zamawiającego zarejestrowanej w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), z zastrzeżeniem klauzuli zawieszającej, z uwzględnieniem harmonogramu – 60 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.
O zapewnieniu źródeł finansowania inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie. Bez tego pisma Wykonawca nie ma prawa rozpocząć prac czy też żądać jakiejkolwiek zapłaty lub kompensaty finansowej.

5.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
− nie podlegają wykluczeniu,
− spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Opis warunków udziału w postępowaniu
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
5.1. Przedstawią część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
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5.2.

5.3.

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią
o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających
obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy
czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów,
które nie mogą być mniejsze niż 1,5 mln zł rocznie.
Przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości
nie mniejszej niż 5 mln zł lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
nie mniejszej niż 5 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Przedstawią dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 mln zł.

Zdolności techniczne lub zawodowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
5.4. Wykażą roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże,
że wykonał minimum 2 zadania, których przedmiotem była budowa: sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 300
mm i o długości nie mniejszej niż 700 mb każde
5.5. Wykażą narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim sprzętem
jak:
a) 2 koparko-ładowarki,
b) 2 koparki,
c) 2 samochody ciężarowe,
d) 2 zagęszczarki.
5.6. Złożą oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym najważniejszym elementem
będzie wskazanie, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy
robót budowlanych wynosiła co najmniej 30 pracowników, a liczebność personelu kierowniczego – co najmniej 1 pracownik.
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5.7.

5.8.

Złożą oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry
kierowniczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wykażą osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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, przy czym najważniejszym elementem
będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 7 zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

6

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
6.

Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy PZP
Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę:
6.1. 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 (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
6.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
6.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.
1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.4. 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.
6.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych.
6.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5.
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6.7.

6.8.

7.

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu/-ach.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wraz z ofertą składają:
7.1. Wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1 do SIWZ,
7.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
do SIWZ,
7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
7.4. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi
być podpisane przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców – w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych podmiotów.
7.5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy).
Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące
informacje:
a) dane podmiotu udostępniającego zasób,
b) dane podmiotu przyjmującego zasób,
c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
g) 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.
7.6.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem
załącznik nr 4 do SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia:
7.7. Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej
części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów, które nie
mogą być mniejsze niż 1,5 mln zł rocznie.
7.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.9. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 mln zł.
7.10. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże,
że wykonał minimum 2 zadania, których przedmiotem była budowa: sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 300
mm i o długości nie mniejszej niż 700 mb każde
Wykaz narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim sprzętem
jak:
a) 2 koparko-ładowarki,
b) 2 koparki,
c) 2 samochody ciężarowe,
d) 2 zagęszczarki.
Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych wynosiła co najmniej 30 pracowników, a liczebność personelu kierowniczego – co najmniej 1 pracownik.
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie
przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny doku-
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

ment potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Pełny kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy), zawierający wszystkie pozycje z załączonych do specyfikacji przedmiarów. 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, 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. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować
do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień.
Kserokopia dokumentu wadialnego. Dodatkowo, w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał należy złożyć w Sekretariacie w budynku
administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy
(63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1).

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poprzez
poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty:
7.20. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
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organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.21. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
7.22. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy.
Jeśli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty:
7.23. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.24. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
7.25. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
7.26. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.15.-7.17.
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.27. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.15, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o którym mowa w pkt
7.16.-7.17., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.28. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
7.29. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8.2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej.
8.3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (62 747 34 80)
oraz drogą elektroniczną (e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia treści SIWZ,
b) zmiany treści SIWZ,
c) wyjaśnienia treści oferty,
d) wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
e) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, 3a ustawy,
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f)

wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych
omyłek rachunkowych,
h) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności
oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
i) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
j) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy,
k) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania z ofertą,
l) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, m. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
m) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art.
185 ust. 1 i art. 186 ustawy,
n) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego na podstawie art.
185 ust. 2,
o) wezwanie przez zamawiającego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
p) inne pisma niż te określone w §14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) chyba, że na podstawie innych przepisów określono
dla nich formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.4. W przypadku przekazywania treści oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz
informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
8.6. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itd. składane w trakcie postępowania między
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
8.7. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1.
8.8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
8.9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia jest Tomasz
Olszak: e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, tel.: 62 747 34 87 w. 961, fax:
62 747 34 80.
8.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji, kierując swoje zapytania na piśmie na adres Zamawiającego. Zapis pkt
8.2. stosuje się odpowiednio.
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8.11. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
8.12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza
je na stronie internetowej, na której dostępna jest specyfikacja.
8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację oraz udostępni ją także na stronie internetowej, na której dostępna
jest specyfikacja.
8.14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
9.

Wymagania dotyczące wadium
9.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978
i 1240).
9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131
0000 0000 1301 8407.
9.4. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w formie oryginału
w Sekretariacie w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1). Do
oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9.5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną piecząt-
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9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

10.

kę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy PZP.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania
ofert, tj. do dnia 04.05.2017 r. do godz. 11.00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną
formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni. W/w odmowa nie spowoduje utraty wadium.
10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniej-
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szej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.

Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej specyfikacji.
11.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji, ustawy PZP oraz
z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
11.3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału lub poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopii,
d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
11.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku oferta musi spełniać następujące warunki:
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów zobowiązany jest złożyć osobno dokumenty lub
oświadczenia wymienione w rozdziale 7 pkt 7.3. i 7.15.-7.17. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wówczas kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawców są poświadczone
za zgodność z oryginałem przez obojga Wykonawców lub tylko przez wyłonionego spośród nich Lidera albo Pełnomocnika w imieniu konsorcjum/spółki cywilnej. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia
i zawiadomienia między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się a Zamawiającym będą odbywać się za pośrednictwem Lidera,
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b) Po wyborze oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej Zamawiający może żądać
przedstawienia umowy regulującej współpracę danych podmiotów.
11.5. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
Dopuszcza się własną numerację kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji.
a) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona
w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób
trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce
sznurka trwale zabezpieczyć, zszyć wszystkie strony oferty, na co najmniej
dwie zszywki, itp.,
b) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach
do oferty) muszą być podpisane własnoręcznie przez wszystkie osoby podpisujące ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego
identyfikację (np.: wraz z imienną pieczątką).
11.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
a) Udostępnianie ofert odbywać się będzie po otwarciu ofert, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o ich udostępnienie,
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
11.7. Zmiany i wycofanie ofert:
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej
b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA
c) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu
ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty
d) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE
e) Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności
i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
12.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w Sekretariacie w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1), w terminie najpóźniej do dnia
04.05.2017 r., do godz. 11.00.
a) Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:
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−

12.2.

12.3.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie,
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1,
− Oferta złożona w postępowaniu na wykonanie zadania: „Odwodnienie
ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”,
− Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 04.05.2017 r.
o godz. 12.00,
b) Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy,
c) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2017 r., w biurze nr 7 w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200
Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1), niezwłocznie po upływie terminu składania
ofert, tj. o godz. 12.00
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

13.

Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentach, o których mowa w pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, z których za wiodące
uznać należy przedmiary robót (cena kosztorysowa).
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, 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 Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiającego. Zmianie może ulec jedynie obmiar (w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z pomiarów geodezyjnych) – pozostałe czynniki cenotwórcze muszą być takie
same jak w wybranym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym.

14.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
14.1. Cena – 50%
liczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cbad) x 50 pkt, gdzie:
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

15.

C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert
Cbad – cena brutto badanej oferty
Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznymi
Czas wykonania – 50%
liczony wg wzoru:
W = (Wmin / Wbad) x 50 pkt, gdzie:
W – wartość punktowa ocenianego kryterium
Wmin – najmniejsza ilość dni na wykonanie zadania
Wbad – ilość dni z badanej oferty
Kryterium „czas wykonania” będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”
i kryterium „czas wykonania”. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100
punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą
punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany
do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz specyfikacji,
a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz niniejszej SIWZ. Ponadto została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
kryteria wyboru.
15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
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15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

15.6.

16.

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
ofert, a w przypadkach, o których mowa w art.89 ust. 4 i 5 ustawy PZP,
braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 15.1. lit. a i d niniejszej specyfikacji, również
na stronie internetowej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym w art. 94 ustawy PZP.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia bezpośredni
udział będą brały minimum trzy osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
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16.3.

16.4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej
powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie
zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 10
do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.
17.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

18.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.

Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

21.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli od tego będzie
zależało uzyskanie pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia.

22.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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23.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl; www.pwikjarocin.pl

24.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w złotych polskich – PLN.

25.

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

26.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Koszty przygotowania i sporządzenia oferty ponosi składający ofertę.

27.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

28.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp

29.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
29.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
29.2. 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.
29.3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt
29.2 SIWZ
29.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
29.5. 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.
29.6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w pkt 29.3 SIWZ
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29.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
29.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
29.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 29.8 SIWZ, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 29.2 SIWZ, Zamawiający informuje
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
29.10. Zapisy pkt 29.1-29.9 SIWZ stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
29.11. Szczegółowe postanowienia dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte w § 4
wzoru umowy, stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.
30.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
Jeśli takie umowy zaistnieją w obrocie prawnym, to będą podlegać zasadom ogólnym,
a nie wynikającym z art. 143a – 143d ustawy Pzp

31.

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
Zamawiający nie określa takiej wartości zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ termin wykonywania zamówienia jest krótszy niż 12 miesięcy

32.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 3 osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia (osoby fizyczne oraz operatorzy używanego sprzętu), a realizacja tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz określa następujące
wymagania:
32.1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę:
a) wykonawca/podwykonawca prowadzi dokumentację zatrudnienia osób
na umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,
b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia
bezpośredni udział będą brały minimum trzy osoby (ze wskazaniem ich
imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy.
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32.2. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
a) zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia
udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - wskazane
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pk. 1 lit. b,
b) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając
dowody, że w realizacji przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (min. 3) - wskazane
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b.
32.3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) zamawiający wymaga, aby minimum trzy osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę bezpośrednio wykonywały czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia.
33.

Pozostałe informacje
33.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają
przepisy ustawy PZP.
33.2. Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące załączniki:
Formularz „Oferta”
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4
Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy
PZP
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Załącznik nr 7
Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego
Załącznik nr 8
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 9
Oświadczenie o personelu kierowniczym
Wzór umowy
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Projekty budowlano-wykonawcze
Załącznik nr 12
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 13
Przedmiary robót

Cielcza, dnia………………

Podpisano.......................................

25

Załącznik nr 1
..................................., data........................
................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oferta

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi
w Jarocinie – etap II”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji, oświadczamy,
że:
1.

Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę netto:
Cena netto.......................... zł
słownie:......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
+ 23 % VAT
cena brutto.......................... zł
słownie:......................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2.
3.
4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w przeciągu ……… dni
Zobowiązuje się do wyznaczenia koordynatora do spraw realizacji inwestycji w osobie
………………………………………
Akceptujemy warunek Zamawiającego, że o zapewnieniu źródeł finansowania inwestycji Zamawiający powiadomi nas pisemnie. Bez tego pisma nie mamy prawa rozpocząć
prac czy też żądać jakiejkolwiek zapłaty lub kompensaty finansowej. Oświadczamy, że
początek prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy. W przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, a od niego niezależnych, ma prawo zlecić nam częściową realizację zadania, o którym mowa w niniejszej specyfikacji, na warunkach i zasadach określonych w odrębnym
porozumieniu.
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5.

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- nie powołujemy się na zasoby innych podmiotów*,
- powołujemy się na zasoby innych podmiotów*.
Lp.

Nazwa
podmiotu
trzeciego

Adres
podmiotu
trzeciego

Zasoby
udostępnione
przez podmiot trzeci

*niepotrzebne skreślić
6. Wykonanie części zamówienia:
- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcą*,
- zamierzamy powierzyć podwykonawcą*
Lp.

Nazwa podwykonawcy

Adres
podwykonawcy

Rodzaj części zamówienia
przewidzianej do wykonania
przez podwykonawcę

*niepotrzebne skreślić
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres ………… miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała
na okres podany przez ich producenta.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji, w tym z istotnymi postanowieniami umowy i dokumentacją techniczną i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
Oświadczamy, że wadium w wysokości .......................................... wnieśliśmy w dniu
.......................................... w formie ..........................................
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach określonych w ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ......... % ceny
brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
nr........................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane.
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15.
16.
17.

Akceptujemy warunek Zamawiającego, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa
na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji.
Oferta została złożona na............ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych
od nr........ do nr.......
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić poniżej wszystkie
załączniki):

……………….
Podpis
Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem.
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Załącznik nr 2
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczamy, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

……………….
Podpis
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, nie polegam na zasobach innych podmiotów/polegam (nie właściwe skreślić) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………
…………………………………, w następującym zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
……………….
Podpis
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………
Podpis
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Załącznik nr 3
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

……………….
Podpis
OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO WYKONAWCA SIĘ POWOŁUJE (jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………
Podpis
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

…………………….
Podpis
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………
Podpis
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Załącznik nr 4
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.)
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
1. Oświadczam/oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej z którymkolwiek Wykonawcą, biorącym udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
2. Oświadczam/oświadczamy , że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą/Wykonawcami:
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….
biorącym/biorącymi udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Odwodnienie ulic
na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”.
Pouczenie do ust. 2
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 5
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia:
Lp.

Charakterystyka wykonanych
robót budowlanych

Data i miejsce
wykonania

1.
2.
3.
4.
Obowiązkowo – do ważności niniejszego wykazu – należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 6
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
Do realizacji niniejszego zamówienia proponujemy odpowiednie narzędzia i urządzenia:
Lp.

Wyszczególnienie
(nazwa, model, typ, rok prod.)

Ilość

Podstawa dysponowania

1.
2.
3.
4.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 7
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
oraz liczebności personelu kierowniczego
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”
Oświadczamy, że:
1. wielkość średniego rocznego zatrudnienia wynosiła:
a) ….. pracowników w 2014 r.,
b) ….. pracowników w 2015 r.,
c) ….. pracowników w 2016 r.
2. liczebność personelu kierowniczego wynosiła:
a) ….. pracowników w 2014 r.,
b) ….. pracowników w 2015 r.,
c) ….. pracowników w 2016 r.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 8
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz osób
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”

Do realizacji niniejszego zamówienia proponujemy odpowiedni personel techniczny:
Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie,
wykształcenie

Zakres czynności

Podstawa
dysponowania

1.
2.
3.
4.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 9
..................................., data........................
..................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie o personelu kierowniczym
Wykonanie zadania:
„Odwodnienie ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie – etap II”

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
a mianowicie Kierownik Budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej,
b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

……………….
Podpis
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Załącznik nr 10

WZÓR UMOWY
§1
1.

2.
3.

Na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz decyzji Zamawiającego o jej przyjęciu, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie: „Odwodnienie ulic na osiedlu
Ługi w Jarocinie – etap II”, wg przekazanych projektów budowlano-wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów
robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującymi w tym
zakresie, zwane w dalszej części umowy „Przedmiotem Umowy”.
W związku z tym, że część zakresu zawartego w projektach budowlano-wykonawczych
została wykonana wcześniej, za wiodące uznać należy przedmiary robót, które na potrzeby niniejszego zadania zostały odpowiednio skorygowane.
Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu
przez Zamawiającego.
§2

1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1.1. Projektami budowlano-wykonawczymi,
1.2. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
1.3. Przedmiarami robót,
1.4.
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
1.5.
Ofertą Wykonawcy z dnia ……………,
1.6.
Warunkami pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Jarocińskiego,
1.7.
Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, w tym:
Prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,
1.8.
Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
Zmiana technologii wykonania robót wymaga zgód autora projektu i Zamawiającego
wyrażonych na piśmie.
§3

1.
2.
3.
4.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez
Wykonawcę.
Wszystkie dostarczone urządzenia, materiały i robocizna muszą być zgodne z normami
polskimi, posiadać stosowny atest i certyfikat pochodzenia wyrobu.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca
dokona na własny koszt.
Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonawcę.
§4

1.

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia
Umowy o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizacje robót
wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:
− zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub
− przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w ust. 21-26.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy
od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego
Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie
do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem
ilości robót i ich wyceną zgodną z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie
Wykonawcy i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym jej zawarciem.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie
14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy,
wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których
mowa w ust. 7,
c) niespełnienia przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,
d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy,
f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
g) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
h) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projekty Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca może przedłożyć projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż przed dniem
skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5% wartości netto Umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo
w przypadku określonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku
przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14 zawierającej termin
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa
w ust. 11 i 14 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia
osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta
zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu
zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 4 – 16.
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18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone
w ust. 17 stosuje się zasady określone w ust. 4 – 16.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należytego Podwykonawcy
z zachowaniem terminów określonych tą umową.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należytego
mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających
z Umów o podwykonawstwo.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może
zwrócić się z żądaniem zapłaty należytego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należytej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 21 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.
Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca,
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót.
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§5
1.

2.

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenia do Zamawiającego zarejestrowanej w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), z zastrzeżeniem klauzuli zawieszającej, z uwzględnieniem harmonogramu – ……………………. od protokolarnego przekazania placu budowy.
O zapewnieniu źródeł finansowania inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie. Bez tego pisma Wykonawca nie ma prawa rozpocząć prac czy też żądać jakiejkolwiek zapłaty lub kompensaty finansowej.
§6

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

7.

8.

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie (cena kosztorysowa)
za wykonanie przedmiotu umowy ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę
netto……………… zł (słownie:…………………………………………………………).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie powiększone o należny podatek od towarów
i usług wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów w dniu fakturowania.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.
W przypadku zaistnienia wykonania robót koniecznych do ukończenia przedmiotu
umowy objętego niniejszą umową, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.
Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 4 zostanie obliczone
na podstawie cen jednostkowych zbudowanych w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
Wszystkie roboty konieczne nie ujęte w dokumentacji technicznej mogą być wykonane
tylko na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Czynności te muszą być poprzedzone pismem skierowanym do Zamawiającego przez Wykonawcę, mówiącym o przyczynach i okolicznościach zaistniałych sytuacji w taki sposób, by Zamawiający mógł obiektywnie podjąć
decyzję, co do dalszego przebiegu prac. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, Zamawiający nie sfinansuje takich robót.
Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiającego. Zmianie może ulec jedynie obmiar (w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z pomiarów geodezyjnych) – pozostałe czynniki cenotwórcze muszą być takie
same jak w wybranym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym.
Zamawiający będzie realizował fakturę Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 90 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu przez
Wykonawcę.
§7

1.
2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP
...............................
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP
...............................
§8

Zamawiający jest zobowiązany obok zapłaty ustalonego wynagrodzenia do:
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1.
2.
3.
4.
5.

Przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę i innych wymaganych decyzji administracyjnych
Przekazania Wykonawcy dzienników budowy
Przekazania Wykonawcy terenu i placu budowy
Przekazania Wykonawcy 1 egz. projektów określających przedmiot umowy
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
§ 8a

1.
2.
3.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości .......... % ceny
brutto podanej w ofercie tj.: .......................................... zł w formie ..................................
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
3.1.
70 % wartości zabezpieczenia (tj.: .......................................... zł) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3.2.
30 % wartości zabezpieczenia (tj.: .......................................... zł) zostanie
zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
§9

1.
2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia koordynatora do spraw realizacji inwestycji w osobie..........................................
Wykonawca powołuje kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu
umowy w osobie............................................................
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
Wykonawca zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, w tym nadzór nad
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.
Ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru
2.
Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń
socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania
3.
Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne
4.
Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy
5.
Ubezpieczenia budowy
6.
Przejęcia placu i terenu budowy
7.
Prowadzenia dziennika budowy
8.
Postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem będzie m.in.: przedstawianie właściwych kart
przekazania odpadów
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego
Przedkładania sprawozdań rzeczowych – co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego
Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy
Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie
robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót
Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia
Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy
Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji
zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego
Odwodnienia terenu budowy
Stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego nad całością prac
W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu usunięcia
kolizji
Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy
Odtworzenia elementów infrastruktury
Odtworzenia nawierzchni
Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru
robót
Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja
powykonawcza)
Dostarczenia do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanału videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność.
§ 10a

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
1.
Za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót
2.
Za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót,
obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem
robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
3.
Za wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania
składek ubezpieczeniowych obciążających wyłącznie Wykonawcę
4.
Wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu i terenie budowy
w związku z prowadzonymi robotami.
5.
Za przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. wszystkich osób, które znajdą się
na placu i terenie budowy.
§ 11
1.

2.

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1.1. Odbiór końcowy inwestycji
1.2. Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji
1.3. Odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem
do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty
zakończenia robót.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

W ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający powołuje komisję odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończeniem prac komisji jest spisanie protokołu bezusterkowego odbioru i jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót.
Odbiór końcowy i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji.
Zamawiający sprawdza kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający
odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności odbiorowe.
W czynnościach odbioru będą uczestniczyć kierownik budowy, przedstawiciel projektanta oraz przedstawiciele właściwych organów administracyjnych i instytucji i inne
osoby podane przez Zamawiającego.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia
właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,
a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy.
Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega
na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac,
a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.
§ 12

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji
wynosi ……. miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
Na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany
przez ich producenta.
Wykonawca odpowiada za wady i usterki dostarczonych urządzeń.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad lub
usterek, o których mowa w niniejszym paragrafie w wysokości 0,1 % wartości netto
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 13

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne dotyczące wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za wady stwierdzone w trak-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

cie odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili odbioru.
O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 30 dni
od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie
dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy,
jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez strony
umowy usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie określonym
w ust. 3 niniejszej umowy. Zamawiający poświadcza usunięcie wad.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad lub
usterek, o których mowa w § 13 ust. 1 w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu
umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 131

Opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek, niezależnie od reżimu ich zgłoszenia (gwarancja
lub rękojmia) i niezależnie od przyczyny opóźnienia powoduje, że Zamawiający może zdecydować o powierzeniu ich usunięcia podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) na koszt
Wykonawcy. Strony wyrażają zgodę na potrącenie z niewypłaconego jeszcze Wykonawcy
wynagrodzenia kwot wydatkowanych na usunięcie wad i/lub usterek przez podmiot trzeci
na zlecenie Zamawiającego. W takim przypadku kary umowne za opóźnienie w usunięciu
wad/usterek należne od Wykonawcy będą naliczane do momentu odbioru prac je usuwających.
§ 14
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1.
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości netto
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,
1.2.
w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy – gdy nienależyte wykonanie spowodowało nałożenie na Zamawiającego kar
1.3.
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy
1.4.
w razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących
po jego stronie, Zamawiający nalicza karę w wysokości 10 % wartości netto
przedmiotu umowy
1.5.
za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego
za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy
za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis
Umowy lub jego zmianę,
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1.6.

2.
3.
4.
5.

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia..
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości netto robót podlegających
odbiorowi.
Kary, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą sytuacji przewidzianych w § 15 ust. 1.
Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1.4., nie dotyczą sytuacji przewidzianych w § 15 ust.
3.
Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 15

1.

2.

3.

3.
4.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1.1.
Nie zostaną zapewnione źródła finansowania inwestycji
1.2.
Sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w takim stopniu, że wskazuje ona na możliwość zagrożenia realizacji umowy przez Wykonawcę, lub też
na zaprzestanie przez niego prowadzenia działalności
1.3.
Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
1.4.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy
1.5.
Wykonawca wykonuje opracowanie wadliwie, lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania, oraz wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5.
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku,
o którym mowa w powyższym zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
3.1. Zamawiający nie dokona zapłaty faktury przez okres dwóch miesięcy od terminu ustalonego na zapłatę
3.2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.
Wykonawca może odstąpić z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3.1.-3.2. w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16

1.

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1020) możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:
1.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej co może
powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;
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1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących
po stronie Wykonawcy;
c) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub
robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
d) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu
zakończenia realizacji umowy;
e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych
organów;
f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;
zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane;
zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych
(znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy).
zmiana danych identyfikacyjnych strony ujętych w treści umowy;
zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;
zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych;
zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,
jeżeli dane tych osób zostały określone w treści umowy;
zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik
do umowy, ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji zamówienia;
zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia;
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu
rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych;
w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw
w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji,
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zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - jeżeli będzie miało to zastosowanie.
§ 17
1.
2.

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksów pod rygorem
nieważności.
§ 18

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
§ 19
Integralną częścią umowy są:
1.
Projekty budowlano – wykonawcze
2.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3.
Przedmiary robót
4.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
5.
Oferta Wykonawcy z dnia………………
§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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Załącznik nr 11

Projekty budowlano – wykonawcze
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Załącznik nr 12

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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Załącznik nr 13

Przedmiary robót
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