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ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica
tel. (068) 327 31 15, fax (068) 327 31 27
www.swidnica.zgora.pl, email : k.krynicka@swidnica.zgora.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków w Świdnicy”
w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie
aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu
ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”

- DOKOŃCZENIE OBIEKTU

Zatwierdził:
Wójt Gminy Świdnica
/-/ Krzysztof Stefański

Świdnica, dnia 25 czerwca 2020r
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Zamawiający.
Tryb udzielania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wadium.
Okres związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Miejsce i termin składania ofert.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Sposób obliczenia ceny oferty.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Badanie i ocena ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Oferty częściowe.
Informacja na temat zawarcia umowy ramowej.
Informacja na temat zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt
3.
Oferty wariantowe.
Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
Informacja na temat zorganizowania aukcji elektronicznej.
Informacja na temat zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Informacja na temat dynamicznego systemu zakupów
Informacja na temat wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
Zaliczkowanie robót.
Obowiązek osobistego wykonania robót
Umowy o podwykonawstwo
Fakturowanie elektroniczne
Ustalenia uzupełniające
Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1

Formularz oferty

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Oświadczenie
wykonawcy
dotyczące
przesłanek
wykluczenia
z postępowania
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
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Załącznik nr 6

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7

Projekt umowy

Załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót.

Załącznik nr 9

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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Zamawiający.
nazwa:
adres:

Gmina Świdnica
ul. Długa 38
66 – 008 Świdnica

adres do korespondencji:

Gmina Świdnica
ul. Długa 38
66 – 008 Świdnica

strona internetowa:

www.swidnica.zgora.pl,

adres e-mail

k.krynicka@swidnica.zgora.pl

faks:

68-327 31 27

godziny urzędowania:

poniedziałek od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)
zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „ustawą pzp”.
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy
pzp.
Opis przedmiotu zamówienia.
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków,
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
09330000-1 Energia słoneczna,
09331000-8 Baterie słoneczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
Lokalizacja: województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, wieś
Świdnica.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni ścieków ECOLO – CHIEF o przepustowości Qdśr = 300 m3/d do
przepustowości Qdśr = 450 m3/d w m. Świdnica, wraz z instalacją fotowoltaiczną gm.
Świdnica, pow. zielonogórski, woj. lubuskie.
Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z Decyzją Nr 169/2019 z dnia
21.03.2019r. zatwierdzającą zmiany w projekcie budowlanym i zmieniającą
pozwolenie na budowę nr 305/16 z dnia 7.06.2016 r. obejmujące rozbudowę
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mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków Ekolo-Chief z przepustowości
Qdśr=300m3/d do przepustowości Qdśr=450m3/d na terenie działki nr 2023
położonej w Świdnicy.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych
odbieranych przez system kanalizacyjny z części miejscowości wchodzących w
skład aglomeracji Świdnica, w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami,
przy obciążeniu oczyszczalni 4350 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej
dobowej 450 m3/d. oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej
9,45 kWp produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej, która pozwoli
zmniejszyć konsumpcję energii z sieci elektroenergetycznej produkowanej z
konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do
atmosfery. Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w
Świdnicy wraz z rozbiórką likwidowanych obiektów oraz montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy szczytowej 9,45 kWp na terenie Oczyszczalni ścieków w
Świdnicy.
Modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje przebudowę i rozbudowę części
mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury
technicznej. W projekcie rozbudowy oczyszczalni ścieków przewidziano:
3.6.1. Budowę nowych obiektów:
− drugi ciąg oczyszczania w postaci reaktora biologicznego (obiekt nr 8) z
wydzielonymi komorami w składzie: Osadnik wstępny – obiekt nr 8.1;
Komora anoksyczna – obiekt nr 8.2; Komora napowietrzania III – obiekt
nr 8.3; Osadnik wtórny – obiekt nr 8.4; Komora tlenowej stabilizacji
osadu – obiekt nr 8.5;
− piaskownik wirowy – obiekt nr 2;
− komora pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych – obiekt nr 9;
− stacja zlewcza – obiekt nr 11;
− misa ociekowa – obiekt nr 12;
− budynek odwadniania osadu z węzłem sanitarnym obsługi – obiekt nr 14;
− wiata osadowa – obiekt nr 15;
− instalacje: wod-kan, technologiczne, elektryczne, sterowania.
3.6.2. Modernizację (przebudowa, remont) istniejących obiektów:
− pompownia ścieków surowych - remont obiektu – zmiana kraty koszowej
na sito pionowe, wymiana pomp – obiekt nr 1;
− istniejący osadnik wstępny – wymiana pompy - obiekt nr 3;
− istniejąca komora anoksyczna – wymiana mieszadła - obiekt nr 4;
− istniejąca komora napowietrzania I – wymiana rusztu i dyfuzorów obiekt nr 5.1;
− istniejąca komora napowietrzania II – wymiana rusztu, dyfuzorów i
pompy - obiekt nr 5.2;
− istniejący osadnik wtórny – wymiana pompy - obiekt nr 6;
− istniejąca komora tlenowej stabilizacji osadu – wymiana rusztu,
dyfuzorów i pompy - obiekt nr 7;
− istniejący zbiornik zlewny ścieków dowożonych - remont obiektu –
wymiana – dyfuzorów - obiekt nr 13;
− istniejący budynek wielofunkcyjny techniczny z częścią socjalną –
remont obiektu nr 16;
− istniejąca wiata do składowania odwodnionego osadu – przebudowa
i zamiana dotychczasowej funkcji na magazyn – obiekt nr 17;
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− wymiana rurociągów instalacji (wod-kan, technologicznych,
elektrycznych i sterowania). Ułożone w rowach kable zasilająco –
sterownicze zamontować na drabinach i korytach ocynkowanych w
obiektach i podłączyć do urządzeń technologii oczyszczalni ścieków.
3.6.3. Likwidację następujących obiektów:
− istniejąca stacja zlewcza – obiekt nr 18,
− istniejąca wiata magazynowa – obiekt nr 19,
− istniejąca studnia głusząca – obiekt nr 20,
− istniejąca komora pomiarowa przepływu – obiekt nr 21,
− wybranych rurociągów instalacji.
3.6.4. Budowę Elektrowni słonecznej składającej się z 36 polikrystalicznych paneli
fotowoltaicznych na konstrukcji nośnej o łącznej mocy 9,54 kWp.
Zastosowane panele będą współpracowały z trójfazowym falownikiem o
łącznej mocy 10kW. Energia elektryczna produkowana przez elektrownię
słoneczną ma być wykorzystywana wyłączenie na własne potrzeby, a nie
odsprzedawana do sieci. Instalacja ma zasilać urządzenia odbiorcze w
Oczyszczalni ścieków, a w celu zabezpieczenia wypływu energii do sieci
zaprojektowano układ technicznego ograniczenia mocy falownika. Wykonać
linię kablową nn 0,4kV do punktu przyłączenia ogniw fotowoltaicznych.
Inwentaryzacja robót wykonanych na obiekcie:
3.7.1. Obiekty modernizowane:
a. Ob. Nr 1 - Pompownia ścieków surowych z sitem pionowym- brak
wykonywanych prac modernizacyjnych.
b. Ob. Nr 13 - Zbiornik zlewny ścieków dowożonych - brak
wykonywanych prac modernizacyjnych.
c. Ob. Nr 16 - Budynek wielofunkcyjny techniczno-socjalny - brak
wykonywanych prac modernizacyjnych.
d. Ob. Nr 17 - Magazyn - brak wykonywanych prac modernizacyjnych.
3.7.2. Obiekty nowoprojektowane
a. Ob. Nr 2 - Piaskownik wirowy – budowa nie została rozpoczęta,
b. Ob. Nr 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5) - Reaktor biologiczny – w trakcie
budowy – szczegółowy opis inwentaryzacji poniżej.
c. Ob. Nr 11 – Stacja zlewcza - budowa nie została rozpoczęta,
d. Ob. Nr 12 – Misa ociekowa - budowa nie została rozpoczęta,
e. Ob. Nr 14 – Budynek odwodnienia osadu z węzłem sanitarnym obsługi
- w trakcie budowy – szczegółowy opis inwentaryzacji poniżej.
f. Ob. Nr 15 – Wiata osadowa - w trakcie budowy – szczegółowy opis
inwentaryzacji poniżej.
Opis inwentaryzacyjny wykonanych robót budowlanych
3.8.1. Obiekt nr 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5) - Reaktor biologiczny wykonano
następujące roboty konstrukcyjno – budowlane:
a. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3
w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na
odległość do 1 km,
b. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3
w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na
odległość do 1 km,
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Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow. szer. o 1m i głębok. do
9m w grunt. nawodnion. kat. III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
wyciąg. grodzic,
d. umocnienie pionowych ścian wykopów liniow. szer. do 1m i głębok. do
6m w grunt. nawodnion. kat. I-II grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
wyciąg. grodzic,
e. Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
na głębok. do 6 m,
f. Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
na głębok. do 4 m,
g. Rury PVC ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr.
nominalnej 150 mm - rurociąg tymczasowy,
h. Pompowanie wody pompą odśrodkową,
i. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,
j. Podkłady betonowe na podł. gruntowym,
k. Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stóp i płyt fundamentowych
betonowych lub żelbetowych,
l. Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ścian prostych betonowych
lub żelbetowych,
m. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm,
n. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. 14-20 mm,
o. Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą,
p. Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
q. Betonowanie skosów betonowych zbrojonych,
r. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych
na gł. 5 cm,
s. Elementy dylatacji - taśmy z PCW o szer. 20 cm,
t. Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco pionowe
z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa,
u. Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco pionowe
z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa,
v. Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IIII uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km,
w. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III.
3.8.2. Obiekt Nr 14 – Budynek odwodnienia z węzłem sanitarnym obsługi i Obiekt
Nr 15 – Wiata osadowa wykonano następujące roboty konstrukcyjno –
budowlane:
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a. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. III,
b. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,
c. Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IIII uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km,
d. Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 2.75 m3
ciągnionymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 100 m, grunt
kat. III,
e. Podkłady bet. na podł. gruntowym,
f. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.6m,
g. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.8m,
h. Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 1.5m3,
i. Fund. ścianowo-ramowe - słupy o stos. desk. obw. do przekr. do 7,
j. Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 10,
k. Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys. do 8m,
l. Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub. ścian,
m. Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub. ścian,
n. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm,
o. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm,
p. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym,
q. Izolacje przeciwwodne z papy pow. pionowych na gorąco - pierwsza
warstwa,
r. Izolacje przeciwwodne z papy pow. pionowych na gorąco – druga,
warstwa
s. Podkłady betonowe na podł. gruntowym,
t. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm,
u. Podkłady betonowe na podł. gruntowym,
v. Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 30,0 cm,
w. Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 25,0 cm,
x. Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.,
y. Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 16,
z. Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 16,
aa. Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 16,
bb. Kotwa fajkowa M16, l=470,
3.8.3. Instalacje elektryczne + Fotowoltaika wykonano następujące roboty:
a. Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV,
b. Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV,
c. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
d. Ułożenie rur osłonowych PCW o średnicy do 140mm,
e. Ręczne przewierty pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 150mm,
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f. Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV,
g. Wykonanie ściany oporowej w gotowym wykopie z 2 płyt przejazdowych
o sile nacisku do 50t,
h. Ręczne układanie kabli o masie do 3kg/m w rowach kablowych z
przykryciem folią kalandrowaną dla punktu przyłączenia ogniw
fotowoltaicznych.
i. Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych
j. Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia,
k. Pomiary skuteczności zerowania – pierwszy pomiar, następne drugie
pomiary skuteczności zerowania
l. Wymiana transformatora o mocy do 625kVA/P.A., wymiana generatora
60kW/74kVA+SZR
m. Wymiana transformatora linii zasilającej15kV.
Instalacje elektryczne AKPiA wykonano następujące roboty:
a. Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez
zabetonowanie do podłoża – RG,
b. Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez
zabetonowanie do podłoża – GWP,
Instalacje elektryczne Kable, Przewody, rury – wykonano następujące
roboty:
a. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do140mm,
b. Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm,
c. Wykonanie łuku o szerokości do 100mm,
d. Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do1kg do gotowego
podłoża – 2 mocowania,
e. Osadzenie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych,
f. Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub
stropach betonowych,
g. Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV,
h. Ręczne zasypanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV,
i. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do
0,6m,
j. Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych,
k. Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych,
l. Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych,
m. Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z
przykryciem folią kalandrowaną,
Oprawy oświetleniowe osprzęt elektryczny – nie wykonano żadnych prac,
Oświetlenie zewnętrzne – wykonano w 100%
Instalacje odgromowe, poł. Wyrównawcze – nie wykonano żadnych prac,
Pomiary – wykonano następujące roboty:
a. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1 – fazowego niskiego
napięcia wykonano 29 pomiarów z 30,
b. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3 – fazowego niskiego
napięcia wykonano 23 pomiarów z 25,
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c. Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia wykonano 4 odcinki
z 5,
d. Badanie linii kablowej 7 żyłowej niskiego napięcia,
e. Badanie linii kablowej 10 żyłowej niskiego napięcia,
f. Pomiary skuteczności zerowania – pierwszy pomiar wykonano 1 z 2,
g. Pomiary skuteczności zerowania – każdy następny pomiar wykonano 63
ze 100,
h. Kable, przewody, rury osłonowe są wykonane i zabezpieczone przez
zasypanie piaskiem przy obiektach. Kable zasilająco – sterownicze należy
ułożyć na drabinkach ocynkowanych i podłączyć do urządzeń
technologicznych oczyszczalni.
3.8.10. Instalacje sanitarne – wykonano następujące roboty:
a. instalacja kanalizacyjna podposadzkowa Bud. 14 i Bud. 15
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie przeanalizować dokumentację
projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz zestawienie
robót już wykonanych. Wójt Gminy Świdnica zachęca do przeprowadzenia oględzin
terenu inwestycji, w aktualnym stadium wynikającym z zakończenia prac przez
dotychczasowego wykonawcę prac i zaprasza na spotkanie w dniu 17.07.2020 na
godzinę 11.00 potencjalnych uczestników przetargu na wykonanie robót
budowlanych. Miejsce spotkania Urząd Gminy Świdnica ul. Długa 38, 66-008
Świdnica. Spotkanie ma charakter dobrowolny, w jego trakcie będzie możliwość
zadawania pytań obecnym na miejscu przedstawicielom Gminy i Inspektorom
nadzoru. W związku z tym, że planowane spotkanie będzie miało charakter wizji
lokalnej, odpowiedzi na zadane do protokołu pytania zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego w miejscu, w którym znajduje się cała
dokumentacja przetargowa Dzięki temu zapewniony zostanie szeroki dostęp do
informacji o inwestycji oraz zostaną rozwiane ewentualne wątpliwości. Pozwoli to
zminimalizować ryzyko, które mogłoby się pojawić w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Niniejsze zamówienie obejmuje realizację wszelkich prac dotychczas
niezrealizowanych i wskazanych powyżej w pkt 3.7 i 3.8, a niezbędnych do realizacji
robót o których mowa w załączniku nr 8 do SIWZ i załączniku nr 9 do SIWZ
Zamówienie jest realizowane w ramach uzyskanego przez Zamawiającego
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z tą dokumentacją projektową
stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA: Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w
ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku rozbieżności pomiędzy
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość
wynikającą z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót
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lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie
precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany
jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard. Należy traktować je jako przykładowe. Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, przy zachowaniu co najmniej takiego samego
poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności (w tym kosztów utrzymania) oraz
kompatybilności z pozostałymi materiałami. Zastosowanie ich w żaden sposób nie
może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych
w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów
równoważnych Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające
równoważność oferowanych przez niego materiałów i produktów.
W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy
pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań
równoważnych Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one
wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po
ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
Zamawiający dopuszcza modyfikację umowy, w zakresie jego przedmiotu, jeżeli w
toku realizacji zamówienia wystąpią rozbieżności, nieprawidłowości, wady
dokumentacji projektowej lub specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót,
które nie były możliwe do stwierdzenia na etapie udzielania zamówienia, a których
istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami lub z celem zamówienia. W takim przypadku strony, przy udziale
projektanta i nadzoru inwestorskiego, ustalą:
a)
niezbędny zakres modyfikacji dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, lub
b)
zakres robót zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych.
Modyfikacja przedmiotowa może zostać przeprowadzona wraz ze zmianą
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w tym poprzez jego obniżenie lub
podwyższenie. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w zakresie
uzasadnionym zmianę przedmiotową oraz w zakresie wykazanym przez stronę o nią
wnioskującą.
Wszelkie zmiany wejdą w życie wraz z zawarciem aneksu .
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane
posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty lub deklaracje zgodności, zawartą
z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
3.20. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000,00zł w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu
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potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni od dnia podpisania
umowy.
W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz
poniesienia kosztów tego nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu protokołów odbioru
z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji
projektowej.
W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy m.in.:
- zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,
- wykonywanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia
prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów
dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu
odpowiednich protokołów,
- zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu
oraz poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenie zamawiającemu
protokołów odbioru z właścicielami sieci uzbrojenia terenu,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z
sieci, a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na
skutek prowadzonych robót.
Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający zachowanie
ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w sposób umożliwiający jej normalne
funkcjonowanie, w tym realizację celu jej działania.
Pozostałe wymagania zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz.
Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę minimum 60 miesięcznego
okresu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.
Termin rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu
umowy.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
3.29.

3.30.

3.31.

Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą
wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. Wymóg ten nie
dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, transportowe i
sprzętowe.
Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące roboty budowlane,
były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, co najmniej na okres,
w którym te osoby wykonują prace przy realizacji niniejszego zamówienia
wykonywania robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ.
Na żądanie zamawiającego, w terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze) i miejscu
wskazanym przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przekazać
zamawiającemu listę osób (imiona i nazwiska), które będą wykonywać lub obecnie
wykonujących roboty budowlane, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ oraz dokumenty
potwierdzające ich zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez
wykonawcę listy osób wykonujących roboty budowlane, o których mowa jw. lub
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dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych pracowników w oparciu o
umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie wskazanym przez
zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa
niniejszym punkcie.

4.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021r.

5.
5.1

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału:
5.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
a) Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
a) Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł, (pięćset tysięcy
złotych)
5.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w
sposób należyty co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie,
lub przebudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o
przepustowości Qdśr = 450 m3/d.
b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
• 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub
opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót /inspektora nadzoru
inwestorskiego branży sanitarnej na co najmniej jednym zadaniu,
obejmującym wykonanie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków
o przepustowości Qdśr = 450 m3/d.
• 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej,
• 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach
określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których
zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
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finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli 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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z którym zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, 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 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2016r poz. 1574, 1579, 1948, 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016r. poz. 2171, 2260, 2261 oraz z 2017r
poz 791);
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16–20 ustawy lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca
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nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
zgodnie z powyższymi postanowieniami.
Żaden podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu
wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6.1

Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ, w
zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.
6.2
Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie
przesłanek określonych w pkt 5.4 SIWZ w zakresie wskazanym przez
zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
6.3
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 oraz 6.2 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 oraz 6.2 SIWZ należy złożyć:
• oświadczenie o spełnianiu warunków (6.1): w przypadku składania oferty
wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz,
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6.2): w przypadku składania
oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną
6.4
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6.1 oraz 6.2 SIWZ.
6.5
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom zamieszcza informacje o tych podmiotach w Formularzu oferty.
UWAGA: Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ należy złożyć w
oryginale.

6.6

Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem postanowień:
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a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem składania ofert - jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć powyższego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu,
b) wykazu 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 - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty,
c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA: Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.7

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca
należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten w
pełni obciąża wykonawcę.

UWAGA: Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.7 SIWZ należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną
6.8

W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo

Nr sprawy: RG.271.1.4.2020

strona 17 z 65

zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę
dokumentów, które określają w szczególności:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą.
UWAGA: Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.8 SIWZ należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.9

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany
jest do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów określonych w pkt 6.6
lit. d SIWZ.
6.10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty,
o których mowa w pkt 6.6 lit. d, oraz pkt 6.7 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą
traktowane, jako wspólne
6.11 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6 lit. d,
SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument ma 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. Zapisy dotyczące
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
UWAGA: w przypadku złożenia oświadczenia, należy złożyć je w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
6.12.

oświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6.6 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W takim przypadku
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wykonawca jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, a w przypadku wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów
w formie elektronicznej, do wskazania Zamawiającemu adresów internetowych
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może
samodzielnie pobrać wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
6.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów w
sposób, o którym mowa w pkt 6.13 SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

7.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

7.1.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej (www.swidnica.zgora.pl):
a)
SIWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert,
b)
informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych,
c)
informacje, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp „5. Niezwłocznie po
otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
• ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.”,
d)
treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego;
wszelkie zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
e)
informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp po wyborze oferty,
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 2017r poz. 1481; zm. Dz. U. z 2018r poz. 106 i 138),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219).
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje domniemanie,
że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane na numer
faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z ich treścią.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z
tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania
między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i
adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję
w formie faksowej lub drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego
obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
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przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną numer faksu
lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu email, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej,
zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł
kierować korespondencję.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:
Arkadiusz Korotczuk (a.korotczuk@swidnica.zgora.pl), Agnieszka Mrozik
(a.mrozik@swidnica.zgora.pl) i Katarzyna Krynicka tel. 68 327 31 15 wew. 131,
132.

8.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

8.1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 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 wpłynął 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
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,
udostępnia na stronie internetowej .
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający
udostępnia na stronie internetowej zamawiającego. Każda wprowadzona zmiana
staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

9.

Wadium

9.1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych
przez wykonawcę:
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,

9.2.
9.3.
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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 2018r, poz. 110).
Uwaga
W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta
gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach
określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4.
Wadium wnoszone w gotówce wpłaca się przelewem na konto: 16 1020 5402 0000
0602 0027 8838 z zaznaczeniem: "Wadium – przetarg na „Rozbudowę
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy”
9.5.
Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego.
9.6.
W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz,
Wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą.
9.7.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania
ofertą.
9.8.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.9 i 9.10
SIWZ.
9.9.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo
zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej
9.10. Zamawiający zatrzymuje 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 stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
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Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
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 oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10.Okres związania ofertą
10.1.
10.2.

10.3.

11.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
zostanie odrzucona.

Opis sposobu przygotowania oferty

11.1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ.
11.2. Do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w
pkt 5.4 SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
c) oryginał dokumentu wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu
dowód wpłacenia wadium.
d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie
wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
11.3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku
polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub
faksem.
11.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę
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imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba
nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych
dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu
musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać
sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej
pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:
1) kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem" umieszczoną
na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób
uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, lub
2) kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę „za
zgodność z oryginałem od strony 1 do strony ..." wraz z datą i czytelnymi
podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z
oryginałem.
W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory
załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak
brzmienie ich wzorcowej treści.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być
udostępniane innym wykonawcom.
Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa
powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w
oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz
okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę.
UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca
winien złożyć na „Formularzu ofertowym”. W sytuacji zastrzeżenia części oferty,
jako tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć
uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę
przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części
dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia
dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta w przetargu nieograniczonym – „Wadium – przetarg na „Rozbudowę
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy” oraz napisem
„NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert”– z oznaczeniem nazwy i adresu
wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy) tak, aby można było odesłać ofertę
w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być
przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem
ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
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11.12. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
11.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym
postępowaniu i złożeniem oferty.

12.

Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

12.1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
którego dokument dotyczy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, jak również inne
dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres
wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie.
W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym
wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu
umowę regulującą ich współpracę.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

13.

Miejsce i termin składania ofert

13.1.

13.2.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, lub przesłać na adres Urzędu
Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica w terminie do dnia 24.07.2020 r.
do godz. 10:00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego.

14.

Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008
Świdnica, sala konferencyjna pokój nr 2 w dniu 24.07.2020 r. o godz. 10:15.
Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele
wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu koperty zamawiający ogłasza nazwę i adres firmy, której oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu rękojmi i
gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

14.2.

14.3.

15.

Sposób obliczenia ceny oferty

15.1.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz istotnych dla stron postanowień, które zostaną
wprowadzone do treści umowy.
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Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektem
budowlanym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich
wykonania w ramach wynagrodzenia umownego –ryczałtowego.
Ewentualna rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a STWiORB stanowi
przedmiot pytań do SIWZ, w trybie i na zasadach określonych w pkt … SIWZ
Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy za wyjątkiem sytuacji w których niniejsza SIWZ
przewiduje odmiennie.
Cena oferty winna być obliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć
zamawiającemu
przed
podpisaniem
umowy
kosztorys
ofertowy
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy i podane stawki
będą służyły do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części
przedmiotu umowy lub do ustalenia wysokości wynagrodzenia w przypadku
wystąpienia robót zamiennych.
UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego
do oferty.
W formularzu oferty należy podać cenę netto, kwotę podatku od towarów i usług
oraz cenę brutto. Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty. Wykonawca składając
ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy.
Ewentualny rabat lub upust należy ująć w cenach jednostkowych robót budowlanych
podanych w kosztorysie ofertowym.

16.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty

16.1.
16.2.

Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
l.p.
1.
2.

16.3.

Nawa kryterium
cena oferty
okres gwarancji

waga
60 %
40 %

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane.
Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
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złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
16.4. Przyznawanie punktów będzie odbywać wg następujących zasad:
16.4.1. Cena
Ocenie podlega cena brutto oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie
ze wzorem:
cena najniższej oferty
liczba punktów oferty badanej = ---------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty badanej

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
16.4.2. Okres gwarancji
Ocenie podlega okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w miesiącach w liczbach
całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej,
zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy,
zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 60 miesięcy.
W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola
określającego długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, będzie to
równoznaczne z nieudzieleniem gwarancji.
Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać długości okresu
gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie
podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie - oferta nie otrzyma żadnych
punktów (0 punktów) - pod warunkiem, że nie będzie innych powodów skutkujących
odrzuceniem takiej oferty.
Warunki gwarancji zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie
ze wzorem:
okres gwarancji oferty badanej
liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------- x 100 x 40 %
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
jednak nie więcej niż 60 miesięcy

17.

Badanie i ocena ofert

17.1.
17.2.

Zamawiający korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy pzp.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze

17.3.
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specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty.
Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o:
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 oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
e) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

18.1.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego. Projekt umowy stanowi załącznik do siwz.
Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu:
1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
2) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z postanowieniami pkt 15.5. SIWZ,
3) dokumenty osoby wskazanej w ofercie na stanowisko kierownika budowy:
− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność
do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
− oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

18.2.
18.3.
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Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu
umowę, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Wykonawców
składających ofertę wspólną.
W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów,
o których mowa w pkt. 18.3 lub 18.4, umowa nie zostanie zawarta z winy
Wykonawcy, a złożone wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
19.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania
umowy o wykonanie zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie (ceny brutto).
19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
19.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Uwaga
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub
gwarancji winno zawierać następujące elementy:
a) nazwa Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie
ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
− termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu
umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
− termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi
obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz
zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania
wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał
lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy.
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Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego
akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym
punkcie.
W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych
wyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, zamawiający uzna,
że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem
na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 16 1020 5402 0000 0602 0027
8838 z dopiskiem „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
w Świdnicy” .
19.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
19.7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu
rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
19.8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
19.9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu,
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej następuje nie
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

20.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści umowy
Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do siwz.

21.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej (wyciąg)

21.1.

Środki ochrony prawnej 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 niniejszej ustawy.
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 Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

21.2.

21.3.
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zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru oferty najkorzystniejszej.
21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
21.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
21.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
21.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
21.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.8 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany, na które nie
przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując
o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
21.11. Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony
prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

22.

Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

23.

Umowa ramowa.
Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

24.

Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134
ust. 6 pkt 3.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
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pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp.

25.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

26.

Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone
w PLN.

27.

Aukcja elektroniczna.
Zamawiające nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

28.

Zwrot kosztów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29.

Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

30.

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

31.

Zaliczkowanie robót
Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania robót.

32.

Obowiązek osobistego wykonania części robót.

32.1.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania robót przez
składającego ofertę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział
podwykonawców) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
(nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu). Równocześnie, mając na uwadze art. 22a
ust.4 stawy PZP w odniesieniu do warunków określonych w niniejszym
postępowaniu, a dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z niniejszym, dane takich podmiotów należy wskazać.
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, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.
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33. Umowy o podwykonawstwo
33.1.

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części zamówienia nieobjętych
zastrzeżeniem ich osobistego wykonania dla podwykonawców.
33.2. Umowa o podwykonawstwo powinna spełniać następujące wymagania:
33.2.1. prawidłowy opis przedmiotu zamówienia,
33.2.2. prawidłowo określone strony umowy,
33.2.3. prawidłowo określone terminy zapłaty wynagrodzenia nieprzekraczające 30
dni od daty wykonania zobowiązania i przedstawienia faktury (rachunku)
wykonawcy,
33.2.4. równoprawne zapisy normujące wzajemne obowiązki stron umowy,
33.2.5. jednoznaczne zapisy ustalające warunki jakie muszą być spełnione, aby
podwykonawca mógł skutecznie wystawić i doręczyć fakturę lub rachunek,
33.3. Zamawiający w terminie 14 dni zobowiązuje się do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń
do projektu umowy o podwykonawstwo. Nie dokonanie powyższego zgłoszenia w
wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy.
33.4. Podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu stanowić będą następujące
okoliczności:
33.4.1. wady w opisie przedmiotu zamówienia,
33.4.2. wady w określeniu stron umowy,
33.4.3. terminy zapłaty wynagrodzenia przekraczające 30 dni od daty wykonania
zobowiązania i przedstawienia faktury (rachunku) wykonawcy,
33.4.4. nierównoprawne zapisy normujące wzajemne obowiązki stron umowy,
33.4.5. brak jednoznacznych zapisów ustalających warunki jakie muszą być
spełnione, aby podwykonawca mógł skutecznie wystawić i doręczyć fakturę
lub rachunek,
33.4.6. brak uprawnień do kierowania robotami (jeśli posiadanie uprawnień wynika
z odrębnych przepisów) osób przewidzianych do kierowania robotami
wykonywanymi przez podwykonawców.

34.

Fakturowanie elektroniczne:

34.1.

Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami zamówień publicznych
jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do
spraw gospodarki pod adresem: https://efaktura.gov.pl/.
Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem PEF na adres skrzynki
PEPPOL zgodny z umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ
Wykonawca chcący wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury
elektroniczne musi posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF.
Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysyła upoważniona przez
Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis
funkcjonowania PEF, przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API
opisane zostały pod adresem: https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.
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Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
a) informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru
stanowiącego załącznik do SIWZ);
b) wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
c) inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik do
SIWZ

35. Ustalenia uzupełniające.
35.1.
35.2.

35.3.

36.

36.1.
36.2.
36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.
36.8.

SIWZ można otrzymać od Zamawiającego bezpłatnie na pisemny wniosek. We
wniosku należy podać nazwę, adres, telefon, fax i ewentualnie e-mail Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót, na podstawie faktur
częściowych i faktury końcowej. Wartość wszystkich faktur częściowych nie może
przekroczyć 90% wartości zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
Pzp oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica, ul. Długa
38, 66-008 Świdnica;
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Noga, e-mail
iod@swidnica.zgora.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14
poz. 67), z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć
związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony
przeciwnej.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
36.9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Świdnica, 25.06.2020r.
Opracował: Katarzyna Krynicka
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:

Gmina Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

Nazwa wykonawcy

Siedziba
(kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr
lokalu)

Województwo
REGON
NIP
Nr telefonu
Nr faksu
E - mail

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w
Świdnicy”
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości:

1.

Cena netto

2.

Stawka podatku VAT

3.

Wysokość podatku VAT

4.

Cena oferty brutto

Słownie cena oferty brutto: ………………………………………………………………..
UWAGA: Wykonawca wraz z ofertą składa w formie pisemnej informację, w terminie
przewidzianym w pkt 15 SIWZ, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
2.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie – do 31 maja 2021r.

3.

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres …………. miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego.
UWAGA: należy określić oferowany okres gwarancji
W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola
określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z nieudzieleniem
gwarancji. Oferta z niewypełnionym polem będzie traktowana jako ważna nie
podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych
powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.

4.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy, w tym warunki płatności, a w
przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
w projekcie określonych oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

6.

Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr
......................................................................................................................

7.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne
do przygotowania oferty.
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Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących
części zamówienia:
Części zamówienia, których wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Nazwa, siedziba podwykonawcy

Oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.
9.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
(1) ................................................................................
(2) ................................................................................
(3) …………………………………………………………..
(4) ………………………………………………………….
(5) …………………………………………………………..

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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załącznik nr 2

Zamawiający:

Gmina Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w

Świdnicy”
prowadzonego przez Gminę Świdnica, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
…………..…………………………………………………..………………………………
……
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu w której określono warunki udziału w
postępowaniu – np. odwołać się do zapisów pkt 5 SIWZ lub je wymienić).

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków udziału w
………………………………………………………...……………………………………
……
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………
……………….……… w następującym zakresie:
……………………………………………………………..…………………………………
……………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

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.

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 3

Zamawiający:

Gmina Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w
Świdnicy”
prowadzonego przez Gminę Świdnica oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...…………………………..…
………………...........………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
…………...........…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

NA

KTÓREGO

ZASOBY

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.
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

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.

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 4

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
p.n.:
„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w

Świdnicy”
przedstawiam/my wykaz zrealizowanych robót budowlanych:

l.p

Nazwa i opis zadania,
lokalizacja
(należy określić informacje
istotne dla spełnienia
warunku udziału w
postępowaniu)

Uwaga:

data

Przepustowość

Wartość
zadania

Termin realizacji
(dzień, miesiąc
i rok rozpoczęcia oraz
zakończenia)

Nazwy i adres
zamawiającego
(nazwa, adres,
nr telefonu)

Należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 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.

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 5

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa mechaniczno

– biologicznej oczyszczalni ścieków

w Świdnicy” oświadczam/my, że dysponuję/emy następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. zamówienia:
l.p.

Funkcja

Imię
i nazwisko

Podstawa
dysponowania*

Wymagania dla danej funkcji

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie
potwierdzające spełnianie wymagań
**skreślić niewłaściwe

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w −
specjalności sanitarnej lub opowiadające im uprawnienia
równoważne
−

1.

Kierownik
budowy

Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/
kierownika robót branży sanitarnej/inspektora nadzoru
inwestorskiego branży sanitarnej

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
branży sanitarnej bez ograniczeń**
uprawnienia równoważne**
………………………………………….
(wskazać posiadane uprawnienia)
Opis doświadczenia zawodowego
− zamawiający:
…………………………………………………………
− zajmowane stanowisko:…………………………………………..
− nazwa zadania, opis robót:
……………………………………………………………………
− wartość robót drogowej …………………………………

Nr sprawy: RG.271.1.4.2020

2

Kierownik
robót

3

Kierownik
robót
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* Uwaga Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, potencjał podmiotu
trzeciego zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego).
1) Z dysponowaniem bezpośrednim mamy do czynienia, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobami, na dysponowanie którymi wykonawca się powołuje. Bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. może to być umowa o
pracę, umowa zlecenia, umowa przedwstępną, czy też z samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
2) Z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia, gdy osoby te udostępniane są wykonawcy za pośrednictwem (i zgodą) podmiotu trzeciego. W takich
przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia
tych osób.
** Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu
zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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załącznik nr 6

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n.:

„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy”
oświadczam/my, że
1) nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229
zm. Dz. U. z 2017r poz. 1089 i 1132) *
2) należę/my do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184,
1618 i 1634) co następujący wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*
………………………………………………………………………………………….
(należy podać firmę i adres wykonawcy)
*skreślić niewłaściwe

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.
Uwaga: Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą, który
złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy złożyć dowody, że powiązania z tym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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załącznik nr 7
PROJEKT UMOWY NR 032. …. 2020
zawarta w dniu .............. 2020 roku w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica – Urząd Gminy w
Świdnicy, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, NIP 973-00-00-916 zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez :
Krzysztofa Stefańskiego - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Katarzyny Wybranowskiej - Skarbnika Gminy
a
.............................. z siedzibą w ............................. NIP ………… REGON …………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
……………………………
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843.), została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy”.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, zwanymi także STWiOR, stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy, z
uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 3 do
umowy – jeżeli dotyczy.
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach
technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden
sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań
przyjętych w dokumentacji projektowej.
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną oraz niniejszą umową.
W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej obowiązuje następująca hierarchia
dokumentów:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) siwz.
W przypadku rozbieżności dotyczących jakości materiałów i standardu wykonania
pomiędzy dokumentacją projektową, a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych należy przyjąć jakość materiałów i standard wykonania określony w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, co
do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona
wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z
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dochowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy
budowlanego.
8. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane nie ujęte w projekcie
budowlanym, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie aneksu do
niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych
robót.
10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy, na zasadach określonych w § 18 umowy, na podstawie aneksu do
niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych
robót.
§2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia
kosztów tego nadzoru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z
zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a
także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek
prowadzonych robót.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym
wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu
budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych szkód będących
następstwem uniemożliwienia dojazdu. W przypadku, gdy w wyniku braku
powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione szkody,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i
sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących
przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem Zamawiającemu
odpowiednich protokołów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
protokołów odbioru dokonanych z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z
uzgodnień dokumentacji projektowej.
6. Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swój koszt obsługę geodezyjną zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz przekazuje ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości
do odbioru końcowego.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie 3 egzemplarzy kopii mapy
powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych.
8. Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości
pracy oczyszczalni ścieków.
§3
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB
PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać
będą roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące roboty budowlane,
o których mowa w ust. 1 były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.
U. z 2018 roku poz. 18 z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania robót
budowlanych, o których mowa w ust. 1.
Na żądanie Zamawiającego wystosowane w oparciu o właściwe przepisy Prawa zamówień
publicznych, w terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze) i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne
oświadczenia lub inne dokumenty osób, które będą wykonywać czynności, o których
mowa w ust. 1, potwierdzające ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
zatrudnienie wskazanych pracowników w oparciu o umowę o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku, o którym mowa niniejszym ustępie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących roboty
budowlane, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do
okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków
z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Powyższe dokumenty Wykonawca jest
zobowiązany okazać Zamawiającemu w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-2 (brak zatrudnienia
osoby wykonującej roboty budowlane na podstawie umowy o pracę) Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. b
umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 3 i 4, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości
określonej odpowiednio w § 16 ust. 1 lit. c umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust.
1 lit. p umowy.
§4
MATERIAŁY I URZĄDZENIA

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia,
określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną
odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe
oraz muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także odpowiadać
wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora
nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty
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stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości
użytych materiałów.
5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań
obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót
są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§5
PERSONEL WYKONAWCY
1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca zapewnia na własny koszt kierownika budowy w osobie …………………..
(imię i nazwisko) nr uprawnień budowlanych …………………… członek
………………………… Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. ……………………....
Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję, o której mowa
w ust. 1 jeżeli osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków związanych z
powierzoną jej funkcją w szczególności w przypadku: (1) notorycznego, co najmniej 5
krotnego, stwierdzenia nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, (2) prowadzenia
dokumentacji budowy w sposób odbiegający od standardu należytej staranności, (3)
nierealizowaniu zaleceń wpisanych do dziennika budowy, (4) nieuczestniczenie, co
najmniej 3 krotne, w czynnościach odbioru, (5) niepoinformowania Zamawiającego, co
najmniej 3 krotnie, o problemach wynikłych w trakcie realizacji robót, które skutkowały
koniecznością wstrzymania prac lub wpływają na opóźnienie ich realizacji, (6) podjęcia
działań pozostających w sprzeczności z interesem Zamawiającego, (7) zaniechania
wykonania obowiązków, do których kierownik budowy jest obowiązany na podstawie
niniejszej umowy lub przepisów prawa, a które mają istotny wpływ na prawidłowy sposób
realizacji robót, w tym na jakość realizowanych prac oraz ich terminowość. Wykonawca
zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną spełniającą wymagania określone w ust.
1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości
określonej w § 16 ust. 1 lit. d umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
Zmiana osoby pełniącej funkcję, o której mowa w ust. 1, może nastąpić również na
wniosek Wykonawcy.
Zmiany, o których mowa w ust 2 i 4 wymagają aneksu do niniejszej umowy.
§6
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1.
2.
3.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu …………..
Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w
sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w
korzystaniu z sieci, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek
prowadzonych robót.
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4.

5.

6.

7.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu,
dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy
na sumę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 upłynął w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia
Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 dokumentu potwierdzającego kontynuację
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.
W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikającymi
z działania lub zaniechania Wykonawcy, podwykonawcy lub innych osób
zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym
kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego
wraz z odsetkami. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić niezwłocznie z dochowaniem należytej
staranności do postępowania oraz ponieść z tym związane koszty.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 4 i 5 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości
określonej w § 16 ust. 1 lit. e umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
§7
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiORB,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez właściwych
inspektorów nadzoru, odbiorów częściowych i odbioru końcowego należycie
wykonanego przedmiotu umowy,
d) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
b) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii
elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia
kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami
mediów,
c) zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
d) uzgadniania z inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót zanikających lub
ulegających zakryciu,
e) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów oraz uczestniczenia
w czynnościach odbiorów,
f) uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które
wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,
g) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,
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h) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód
komunikacyjnych,
i) gospodarowania na własny koszt odpadami powstającymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności
obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,
j) przekazania Zamawiającemu informacji o wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującą
ustawą o odpadach,
k) zapewnienie transportu odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
utylizacji, łącznie z poniesieniem niezbędnych kosztów – jeżeli zajdzie taka potrzeba,
l) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach
i trudnościach mogących wpłynąć, na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie
w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania przedmiotu
umowy,
m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,
n) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu
robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
o) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,
p) uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót
związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich
kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym
wymaganym przez zarządców,
q) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,
r) wykonania, jeżeli to będzie konieczne tymczasowych dróg dojazdowych
i montażowych,
s) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań
sprawdzających poprawność robót budowlanych,
t) sporządzenia na swój koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- jeżeli jest
wymagany,
u) opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumenty poświadczające
wykonanie przedmiotu umowy tj. m.in.: geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia –
jeżeli dotyczy, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę
badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem –
jeżeli dotyczy,
v) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,
w) przeprowadzenia na własny koszt prób branżowych i odbiorów technicznych
i technologicznych,
x) przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni, wykonania badania ścieków
oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny), sporządzenia raportu po realizacyjnego, w
którym zaprezentowane zostaną wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie
dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków; Na potwierdzenie tego Wykonawca w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym przedstawi wyniki badań ścieków
oczyszczonych, wykonane przez akredytowane laboratorium, które przedstawi na dzień
odbioru,
y) przygotowanie wszystkich dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie na dzień odbioru.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie
budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych pod kątem przestrzegania
przepisów i zasad BHP, w szczególności, o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy, w związku z art. 3041 k.p.
4. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisów tej ustawy
§8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO
1.

2.

Uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z
wykonaniem umowy są:
a) ………………………………………. nr telefonu……………adres mailowy ………
b) ………………………………………. nr telefonu……… adres mailowy …………..
W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowił inspektora
nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………………………………………….....
§9
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie - do 31 maja 2021r.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i
gotowości do odbioru końcowego. W przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał przedmiotu
umowy ze względu na brak ukończenia wszystkich robót budowlanych lub ze względu na
wystąpienie wad istotnych, w szczególności wad które uniemożliwiają użytkowanie
oczyszczalni ścieków lub jej fragmentu - uznaje się, że termin wykonania przedmiotu
umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany. W takim przypadku, za dzień wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia
Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i
gotowości do odbioru końcowego.
§ 10
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ………………..…….… zł netto, powiększone o ....... %
podatku VAT w kwocie …………………………. zł, co stanowi kwotę
…………………………… zł brutto, słownie: ……………………………….……złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych
i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. Jednakże za
prace niewykonane, w szczególności w przypadku uznania ich za zbędne przez
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Zamawiającego, wynagrodzenie nie należy się i w takim przypadku wynagrodzenie za
przedmiot umowy obniżone zostanie o wartość niewykonanych prac i niewbudowanych
materiałów. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do postanowień przyjętych w
umowie w przypadku realizacji robót zamiennych. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie
należne jest za roboty dodatkowe.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów
objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług
(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy, o ile zmiana stawki
będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. Cenę poszczególnych elementów robót określa kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik
nr 4 do umowy. Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego
zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z
wykonania części przedmiotu umowy.
5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Bez pisemnej zgody Zamawiającego
Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa
wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki
skutek.
§ 11
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zapłacone w 6 częściach, na podstawie 5 faktur częściowych i faktury końcowej, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Zamawiający przewiduje płatności częściowe, z zastrzeżeniem innych warunków
wymienionych w umowie j.n.:
a) wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości
zamówienia o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
b) płatność końcowa, stanowiąca pozostałą część wynagrodzenia należnego Wykonawcy
nastąpi po wykonaniu wszystkich robót i odebraniu ich bezusterkowym protokołem (tj.
po usunięciu całości wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego).
2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany, bez uwag, przez Zamawiającego
protokół odbioru częściowego wraz z potwierdzeniem przez inspektorów nadzoru
wykonania części robót zgodnych z ust 1 i złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy
o:
a) wykonaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy samodzielnie
(ewentualnie przy pomocy przedsiębiorców, z którymi umowy nie podlegają akceptacji
Zamawiającego lub nie podlegają przedłożeniu Zamawiającemu, na warunkach
wynikających z niniejszej umowy oraz Prawa zamówień publicznych) albo
b) dokumentów związanych z podwykonawcami, o których mowa w ust. 4.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany, bez uwag, przez Zamawiającego
protokół odbioru końcowego robót budowlanych lub podpisany po odbiorze końcowym
protokół potwierdzający usunięcie całości wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego
i złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o:
a) wykonaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy samodzielnie
(ewentualnie przy pomocy przedsiębiorców, z którymi umowy nie podlegają akceptacji
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Zamawiającego lub nie podlegają przedłożeniu Zamawiającemu na warunkach
wynikających z niniejszej umowy oraz Prawa zamówień publicznych) albo
b) dokumentów związanych z podwykonawcami, o których mowa w ust. 4.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy:
a) podwykonawców, z którymi zostały zawarte zaakceptowane przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub
b) przedsiębiorców z którymi zostały zawarte przedłożone Zamawiającemu umowy,
których przedmiotem są dostawy lub usługi realizowane na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy, (przedłożeniu podlegają umowy o wartości równej lub większej
niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §10 ust. 1 Umowy lub których
wartość jest równa albo większa niż 50 000 zł),
do faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla
wszystkich ww. podwykonawców / przedsiębiorców wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie
musi określać nazwę podwykonawcy/przedsiębiorcy, nr umowy, nr faktury, nazwę
(przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia
należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom / przedsiębiorcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne oświadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję
należności na rzecz podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie takiej
umowy cesji). Na potrzeby niniejszego postanowienia przez podwykonawcę należy
rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji
przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedsiębiorców którzy
zawarli z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu do akceptacji umowę, której
przedmiotem są dostawy lub usługi realizowane na potrzeby wykonania przedmiotu
umowy.
W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, Zamawiający nie będzie
zobowiązany do płatności, w szczególności nie rozpocznie się bieg terminu do dokonania
zapłaty, a wystawiona faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, bez obowiązku po stronie
Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym Wykonawca nie dostarczył
wymaganych dokumentów wraz z wystawioną fakturą.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy
podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzeżeniem że musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a w sytuacji gdy w tym
wykazie jest ujawniony inny rachunek bankowy, to płatność wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
Z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zamawiający ma prawo potrącać naliczone kary
umowne, o których mowa w § 16 umowy.
Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 12
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

1. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część
przedmiotu umowy, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a
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innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą, a dalszym
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
każdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem,
zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za
wyjątkiem:
a) ………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………..
które zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę lub wprowadzenia nowych części
przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.
6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także
projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej
zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiającego.
7. 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 oraz jej zmianę, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy oraz jej zmianę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem tego typu umów o wartości mniejszej niż 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §10 ust. 1 Umowy lub których wartość jest
mniejsza niż 50 000 zł.
9. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie w
terminie 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:
a. termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie lub
harmonogramie rzeczowym,
b. nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części
dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,
d. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu
rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
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wady Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż iż 30 dni od dnia doręczenia faktury, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia przez
Wykonawcę o zapłatę kary umownej o której mowa w §16 ust. 1 lit n).
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę . Zapłata nastąpi przelewem na rachunek
bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy.
Postanowienie ust. 12 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego uiszczenia
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub przedsiębiorców biorących udział w
realizacji zamówienia, w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania dokonania
przez Zamawiającego płatności bezpośredniej na rzecz wskazanych podmiotów.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ustępach powyższych obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek czy innych świadczeń ubocznych..
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czy też dostawcy
lub usługodawcy, o których mowa w ust. 12 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ustępie powyższym
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może niezależnie od innych
uprawnień:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czy też dostawcy lub usługodawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, albo
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy czy też dostawcy lub usługodawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czy też dostawcy lub usługodawcy, jeżeli odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, czy też dostawca lub usługodawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czy też dostawcy lub usługodawcy, o których mowa w ust. 12,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz nalicza karę umowną zgodnie z § 16 ust. 1 lit. j umowy. W takim
przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy (dostawcy lub usługodawcy), na co
Wykonawca wyraża zgodę.
18. W przypadku wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania przez
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty, lub w przypadku dokonania przez Zamawiającego
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bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy, Zamawiający jest
uprawniony odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 16
ust. 1 lit. p umowy.
19. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub dostawcy lub usługodawcy, w przypadku roszczeń
regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od
pozostałych współdłużników.
20. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i
Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
21. Wykonawca oświadcza, że …………………………………………………………(nazwa
podmiotu na zasoby którego wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
wyniku którego została zawarta niniejsza umowa), będzie realizował przedmiot umowy w
zakresie ………………………………………..…………………………………………
(w jakim było deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na użytek postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego).
22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
23. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
24. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie trwania umowy, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić
tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
§ 13
ODBIORY
1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania właściwego inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub
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ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót
oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego
lub właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić
roboty do stanu poprzedniego.
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem
do dziennika budowy lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez
właściwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.
Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający wyznacza termin
odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności
przedstawiciele Zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy
i przedstawiciel Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w dniu odbioru niżej
wymienionych dokumentów:
1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego –
potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,
2) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
3) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta
– jeżeli takie wystąpiły,
4) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia –
jeżeli dotyczy,
5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych
zamówieniem,
6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z sąsiedniej nieruchomości, o
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym - w
przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych.
Z czynności odbioru końcowego Wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez
Zamawiającego i właściwych inspektorów nadzoru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,
− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiający może odstąpić od umowy lub odmówić odbioru i żądać wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,
b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:
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− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad istotnych; w przypadku odmowy odbioru,
Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad
lub
− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.
9. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele
Zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy.
10. Z czynności odbioru usunięcia wad Wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia
dokonane w toku odbioru.
11. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich
usunięcia osobie trzeciej na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu
koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co
ykonawca wyraża zgodę.
§ 14
RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce
oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli wykonawca nie
zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający jednostronnie
określa sposób usunięcia wady.
4. W okresie rękojmi za wady wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady
w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie
w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady,
zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadę.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
usuwania wady.
6. Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji jakości
przedmiotu umowy wynosi ….. miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy- jeżeli
dotyczy.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie
określonym w ust. 7, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa
w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.
10. Warunki gwarancji:
a) wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia
mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających
z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie
wykonanego przedmiotu zamówienia,
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b)

w okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta
c) w okresie gwarancji jakości wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wady w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe
technicznie w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią terminu
usunięcia wady, zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca
zobowiązany jest usunąć wadę,
d) uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w
miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie się to
dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy,
e) zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela
wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie, o
terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej
5 dniowym wyprzedzeniem.
11. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wady stwierdzonej w okresie rękojmi za
wady lub okresu gwarancji lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, zamawiający ma
prawo zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania
należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w
okresie rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9 % ceny
brutto
podanej
w
ofercie
w
wysokości
............................zł
(słownie:
..................................................................................................) w formie ………………
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń zamawiającego z
tytułu rękojmi za wady.
3. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona
w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część
zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
§ 16
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za niewykonanie przedmiotu umowy wysokości 20 % wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
b) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 – 4 umowy,
w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 3 ust. 3 i 4
umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,
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d) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy,
w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
e) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5
umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,
f) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku
do terminu określonego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
g) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 14 dni w stosunku
do terminu określonego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
h) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni w stosunku do
terminu określonego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
i) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu
na zasadach określonych w § 12 umowy, w wysokości 10.000 zł za każdy ujawniony
przypadek,
j) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
którego brak zapłaty dotyczy,
k) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % nieterminowo zapłaconego
wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, zastrzeżeniem, że kara ta może być
naliczana do dnia wykonania opóźnionego obowiązku nie dłużej jednak niż przez
okres 150 dni,
l) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
m) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub umowy z dostawcą lub usługodawcą lub zmiany takiej umowy
w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
n) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowy z dostawcą lub
usługodawcą w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 5.000 zł za
każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego
na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty, zastrzeżeniem, że kara ta
może być naliczana do dnia wykonania opóźnionego obowiązku nie dłużej jednak niż
przez okres 150 dni,
o) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady lub odpowiednio w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od
upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, z zastrzeżeniem, że kara ta może być
naliczana do dnia wykonania przedmiotu umowy nie dłużej jednak niż przez okres 150
dni,
p) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10
ust. 1 umowy.
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2.

3.

4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1, 2 i 3 umowy.
Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi,
Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej
wysokości na zasadach ogólnych, jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar
umownych.

§ 17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

2.

3.

4.
5.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający co najmniej trzykrotnie
dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
dostawcy lub usługodawcy na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im
wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy stanowi sumę większa niż 5%
wartości brutto umowy określonej w § 10 ust. 1 umowy,
Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:
a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie
restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,
c) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do
realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem
podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,
d) wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres
dłuższy niż 7 dni,
e) gdy wartość nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczy 10 % wartości
brutto umowy określonej w § 10 ust. 1 umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.
W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządza w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół
inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół
inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie
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6.
7.

8.

przystąpienia przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót,
Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt
Wykonawcy. Wykonawca sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych
umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego w celu
zwrotu kosztów ich nabycia.
Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty na własny koszt w zakresie ustalonym z
Zamawiającym.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia
nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z
odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 18
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze braku konieczności wykonania części robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na
podstawie kosztorysu ofertowego; Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania - zmiana następuje poprzez jednostronne
oświadczenie woli Zamawiającego złożone wykonawcy w formie pisemnej.
b) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku
stwierdzenia konieczności:
− zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania
robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń
wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia
się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamówienia,
− zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem
usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
c) w zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy lub
kierownika robót - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać
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Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym
niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy lub kierownikowi robót
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta
niniejsza umowa,
d) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie
Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i
od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w
przypadku:
− wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
− konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji
projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany
w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania,
− wystąpienia zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,
− opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
− warunków atmosferycznych uniemożliwiających, wykonywanie robót
budowlanych lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
− z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało
zaakceptowane przez Zamawiającego,
− odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności:
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin
wykonania umowy,
− wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;
− będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z
przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map,
uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;
− zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie
ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin
wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.
e) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku:
− ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
− konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót
zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia
kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie
zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do
kosztorysu ofertowego wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen
wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen
zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż
średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu
lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są
roboty,
f) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót
budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,
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g) w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, podmiot
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta
niniejsza umowa.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, tj. wszystkie
warunki zmian do umowy powinny być równie zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
zamawiającego.
Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe
postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną
zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w
pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do
pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

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

Dokumentacja projektowa.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wyjaśnienia i zmiany dokonane przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Kosztorys ofertowy.
Oferta wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo – finansowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

