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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 
( SIWZ ) 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE P.N. 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI 
DO GRANIC POSESJI W UL. BOROWEJ W ZDUNSKIEJ WOLI" 

realizowanego z udzialem ArodkOw POIi w ramach projektu p.n. „Uporzqdkowanie 
gospodarld ciekowej na terenie aglomeracji Zdultska Wola — faza I" 

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamowien publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z poin. zmianami) 
o wartoSci zamowienia nie przekraczajkcego kwot okre§lonych w przepisach wydanych na 

• 	
podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamowieti publicznych 

CPV: 45232440-8 Roboty budowlane z zakresie budowy ruroci4gOw do odprowadzania 
gciekow 



• 

L ZAMAWIAJACY I WYKONAWCY 
1. ZAMAWIAJACY: 

Miejskie Przedsicbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Zdutiskiej Woli Sp. z 0.0. 
98-220 Zdtuiska Wola, ul. Krolewska 15, woj. Lodzkie, Polska 
REGON 730335959, NIP 829-000-76-57 
wpisanym jako przedsicbiorca do rejestru skdowego w Skdzie Rejonowym  Lód- 

ródmiecie XX Wydz. KRS pod Nr 0000128732, 
kapital zakladowy w wysokoki: 41 427 600 PLN 
Tel. 0-43 823-31-97, 823-48-95 
Fax. 0-43 823-24-06 
e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl  adres intern.: www.mpwikzdw.com.pl  

2. WYKONAWCY: 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcc uwaZa sic osobc fizycznq, osobe prawn q albo 
jednostkc organizacyjnk nie posiadajgck osobowoki prawnej, kt6ra ubiega sic o udzielenie 
zamowienia publicznego, zloZyla ofertc lub zawarla umowc w sprawie zamowienia 
publicznego. 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA 

Przetarg nieograniczony. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, MIEJSCE SWIADCZENIA 

Liczba zadan : 1 

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
Liczba zadaii : 1 

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje : 
1) budowe kanalizacji sanitamej gravvitacyjnej w ul. Borowej z rur 0 200 PVC o 

dlugoki 505,50 mb wraz z przylkczami (do granicy posesji) z rur 0 160 PCV w ilogci 
41 szt. o dlugoki 265,60 mb 

2) budowe kanalu tlocznego z rur 0 90 PE o dlugoki 474,20 mb 
3) budowc przepompovvni §ciekow 0 1200 i H = 5,10 m wraz z monitoringiem opartym 

na radiowym systemie przekazywania danych 
4) budowc wewnctrznej linii zasilajqcej przepompownie 

Oraz: 
- wymiang gruntu 
- odwodnienie pasa robOt 
- odtworzenie nawierzchni z tlucznia do stanu istniejacego 

- zajccie pasa drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu ( w posiadaniu 
inwestora) 

- ziemie z wykopow Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zalcresie 
- wylkczenie wszelkich linii elektroenergetycznych na czas wykonywania robot, 

w zakresie niezbcdnym do ich wykonania 
- wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalu po jego realizacji 
- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 
- ponoszenie wszelkich kosztow zwikzanych z vvykonaniem przedmiotu 



zamowienia a nie wyszczegolnionych przez ZamawiaAcego 
Oferent wycenia koszt wykonania przylqcza usytuowanego w pasie drogowym zgodnie z 
projektem. Przy wycenie nalety uwzglvdnie koszt zajvcia pasa drogowego oraz 
inwentaryzacji powykonawczej. 

IV. INFORMACJA NA TEMAT CZOCI ZAMOWIENIA ORAZ MOZLIWOkI 
SKLADANIA OFERT CZESCIOWYCH, WARIANTOWYCH ORAZ 
AUKCJA ELEKTRONICZNA 

1. Zamawiajqcy the dopuszcza skladania ofert czckiowych. 
2. Zamawiajqcy the przewiduje aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiajqcy the dopuszcza mo21iwo§ci z1o2enia oferty wariantowej. 

V. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYVVANYCH ZAMOWIES1 
UZUPELNIAJACYCH 

• 	Zamawiajqcy przewiduje mo21iwoAci udzielenia zatnewienia uzupelniaj4cego w zakresie 
zwickszenia ilo§ci przylaczy. 

VI. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWCACI SKLADANIA OFERTY 
WSPOLNEJ PRZEZ DWA LUB WIKCEJ POD1VHOTOW ORAZ 
UCZESTNICTWA PODWYKONAWCOW 

1. Wykonawcy mogq wspalnie ubiegaa sic o udzielenie zamowienia na warunkach 
okre§lonych w art. 23 i art. 141 ustawy PZP. tj.: 
1) Wykonawcy wspolnie ubiegajapy sic o zamovvienie obowiqzani s ustanowie 

pelnomocnika do reprezentowania ich w postcpowaniu o udzielenie zamawienia alba 
reprezentowania w postcpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia 
publicznego. Do oferty na1e2y dola_czya peinomocnictwo skutecznie udzielone przez 
Wykonawcaw wspolnie ubiegajqcych sic o zarnowienie, okreglajase zakres 
umocowania. Zaleca sic, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie 
ubiegajqcych sic o udzielenie zamowienia. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona bcdzie wykcznie z Pelnomocnikiem. 
3) Oferta musi bya podpisana w taki sposob, by prawnie zobowiqzywala wszystkich 

wykonawcaw wystcpujgcych wspalnie. 
2. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sic o udzielenie zamowienia, w przypadku wyboru 

zlo2onej przez nich oferty, ponoszq solidarng odpowiedzialnoge za wykonanie umowy 
oraz za wniesienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, je2eli jest vvymagane. 

3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez Wykonawcow wspalnie ubiegajq_cych sic a 
udzielenie zamovvienia, Zamawiajqcy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia 
publicznego ( po ostatecznym rozstrzygnieciu ewentualnych procedur odwolawczych ) 
za.tqda przedlo2enia potwierdzonej kopii umowy regulujkcej wspolpracc tych 
Wykonawcaw (np. umowa konsorcjum, umowa spolki cywilnej itp.), zawieraja_ca w swojej 
tre§ci nastcpujqce postanowienia: 
1) okreglenie celu gospodarczego, 
2) okreglenie, ktatry z podmiotow jest upowa2niony do wystcpowania w imieniu 

pozostalych przy realizacji w/w zamowienia, 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujqcego okres realizacji przedmiotu 

zamowienia oraz gwarancji i rekojmi, 

• 



4) zakaz zmian w umowie w zakresie celu gospodarczego oraz solidarnej 
odpowiedzialnogci uczestnikow konsorcjum tak w okresie reali7acji przedmiotu 
zamowienia jak i okresie gvvarancji i rckojmi, 

Podwykonawcy 
4. Wykonawca, ktory zamierza wykonywae zamewienie przy udziale podwykonawcy/ow, 

musi wyrainie wskazad w Formularzu Oferty, jakk czcgd zamowienia povvierzy do 
wykonania podwykonawcom. 

5. Nie wskazanie w Formularzu Oferty czcki zamowienia powierzonej podwykonawcom 
oznacza, te Wykonawca wykona przedmiot zamowienia w caloki silami wlasnymi. 

VII. TERMIN VVYKONANIA ZAMOVVIENIA ORAZ OKRES REKOJMI I 
GWARANCJI 

1. Caly zakres przedmiotu zamowienia nalety wykonad w tenninie do 30.11.2014 r. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiajkcemu: 
1) 3-letniej gwarancji jakogci na wykonane roboty budowlane (na wady fizyczne katdego z 

elementow przedmiotu umowy), hence od daty podpisania koticowego protokolu 

odbioru, 
3. Wykonawca przekate Zamawiajkcemu podpisankprzez siebie Gwarancjc 

naletytego wykonania umowy na roboty budowlane (wz6r — zalqcznik nr 6 do SIWZ) 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogo z tytulu gwarancji za wszellde wady fizyczne 
zmniejszajkce wartogd utytkowk, technicznk i estetycznk wykonanych robot. 

5. Niezaletnie od uprawnien przyslugujkcych Zamawiajkcemu z tytulu udzielonej gwarancji 
jakogci, Zamawiajkcemu slutyd bcdk uprawnienia z tytutu rckojmi za wady fizyczne. 

VIII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I SPOSOB OCENY ICH 
SPELNIENIA ORAZ WYMAGANE OgWIADCZENIA I DOKUMEN1'Y, 
JAME MAJA DOSTARCZYe WYKONAWCY W CELU POTVVIERDZENIA 
SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU 

1. 0 zamowienie mogk ubiegad sic Wykonawcy, ktorzy spelniajk warunki, dotyczkce: 
1) posiadania uprawnien do vvykonywania olcreglonej dzialalnoki lub czynnogci, jeteli 

przepisy prawa nakladajk obowikzek ich posiadania, 

O 2) posiadania wiedzy i dogwiadczenia, 
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku: 
Wykonawca obowikzany jest wykand spelnienie nastcpujkcego wanmku ( w przypadku 
wspOlnego ubiegania sic dwOch lub wiccej Wykonawcow o ucizielenie niniejszego 
zamOwienia, oceniane bcdzie ich laczne spelnienie wanmku kwalifikacji i 
dogwiadczenia): „posiadad dogwiadczenie w wykonawstwie tj. vvykonad w olcresie 
ostatnich picciu lat przed uplywem tenninu sldadania ofert, a jeteli okres prowadzenia 
dziatalnoki jest Icrotszy — w tym okresie, budowc sieci kanalizacji sanitarnej o lkcznej 
minimalnej dlugogei 1000 mb 
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym, 
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spebiania tego warunku: 
W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowikzani sk 
wskazad nastcpujkce osoby, ktore bcclk uczestniczyd w wykonywaniu zamowienia: 

Kierownik robot — osoba ta musi posiadad: 
uprawnienia budowlane do lderowania robotami budowlanymi w specjalnogci instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urzkdzeii ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, 



wodociqgowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poki. zm. ) oraz 
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie 
samodzie1nych funkcji technicznych w budownictvvie( Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub 
odpowiadajqce im wattle uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie 
wczegniej obovviqzujqcych przepisow lub zostaly uznane w oparciu o przepisy Ustawy z 
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 

oraz 
- co najmniej trzyletnie dogwiadczenie w kierowaniu robotami budowlanyrai z zakresu 

intynierii sanitarnej, w tym przynajraniej przy txzech zamowieniach obejmujftcych budowg 
sieci kanalizacji sanitarnej o dlugogci co najmniej 500 mb katda 

5) sytuacji ekonomicznej i fmansowej 
Wymagany jest przych6d osiqgany przez Wykonawcc w ostatnich 3 latach obrotowych w 
wysokogci co najmniej 1 mm n z1 rocznie oraz posiadanie grodkow pieniqZnych lub zdolnogci 
kredytowej w wysokogci co najmniej 500.000,00 zt 

6) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej w zalcresie prowadzonej 
• dzialalnoki — wymagana polisa OC w wysokogci 500.000,00 zl. 

Dla potwierdzenia spetnienia powytszych warunkOw przez WykonawcOw skladajqcych ofertc 
wspolnq wystarczy zlotenie danego dokumentu przez tego(-ch) Wykonawcc(-6w), 
ktory (-rzy) spetniajqpostawiony warunek. 

2. W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawcc wartmkOw, o Ictorych mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oprocz ogwiadczenia o spelnianiu warunkow w udziatu w 
postcpowaniu (wzor — zalqcznik nr 2 do SIWZ) nalety przed1oty6: 

a) wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbcdnym do wykazania spelniania warunkow 
wiedzy i dogwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich picciu lat przed uplywem 
terminu sIdadania ofert, a jeteli okres prowadzenia dziatalnoki jest krOtszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartogci, daty i miejsca wykonania oraz z zalqczeniem 
dowodow dotyczqcych najwatniejszych robot okreglajqcych, czy roboty te zostaly 
wykonane w spos6b naletyty oraz wskazujqcych, czy zostaly wykonane zgod.nie z 
zasadarni sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone. (wzer — zalqcznik nr 3 do SIWZ) 

• b) wykaz os6b, ktore bqdq uczestniczy6 w wykonywaniu zamOwienia w szczegolnoki 
odpowiedzialnych za gwiadczenie using, kontrolc jakogci lub kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodovvych, dogwiadczenia i 
wyksztalcenia niezbcdnych dla wykonania zamOwienia a take zakresu wykonywanych 
przez the czynnogci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(wzor — zahiczilik nr 4 do SIWZ) 

c) ogwiadczenie, te osoby kb:5re bcclac  uczestniczyo w wykonywaniu zamowienia posiadaj 
wymagane uprawnienia, jeteli ustawy nakladajg obowikzek posiadania taldch uprawnien. 

d) sprawozdanie finansowe tzn. ezc4e dotyczack Rachunku zysku i strat oraz Bilansu a w 
przypadku wykonawcew niezobovviqzanych do sporzkdzania sprawozdania finansowego 
inny dokument okreglajqcy obroty oraz zobowiqzania i naletmgci - za okres the dtutszy 
niZ ostatnie 3 lata obrotowe. 
W przypadku ziotenia przez WykonawcOw dokumentow zavvierajqcych dane w innych 
walutach nit w PLN, Zamawiajftcy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktorej oszacowano 
warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie kurs gredni NBP z dnia zamieszczenia 
ogloszenia, wedlug ktorego dokona przeliczenia danych finansowych. Ten sam kurs 
Zamawiajftcy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych fmansowych. 



e) informacjv banku lub spoldzielczej kasy oszczcdnogciowo-kredytowej, w kterych 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajkck wysokoge posiadanych grodkow 
finansowych lub zdolnoge kredytowa,wykonawcy, wystawionk nie wczegniej nit 3 
miesikce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 
postepowaniu o udzielenie zamowienia a1bo skladania ofert. 
listg podmiot6w naleigeych do tej samej grupy kapitalowej o ktOrej mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy PZP, a1bo informacjc o tym, te the nalety do grupy 
kapitalowej. 

W przypadku zlotenia przez WykonawcOw dokumentOw zawierajkcych dane w innych 
walutach nit w PLN, Zamawiajkcy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktorej oszacowano 
warunld finansowo-ekonomiczne przyjmie kurs gredni NBP z dnia zamieszczenia 
ogloszenia, wedlug ktorego dokona przeliczenia danych finansowych. Ten sam kurs 
Zamawiajkcy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

Wykonawca powolujkcy sic przy wykazywaniu spelnienia warunkow udzialu 
w postcpowaniu na zdolnoge finansowk innych podmiotow, przedklada informacjc banku lub 
spOldzielczej kasy oszczcdnogciowo-kredytowej, dotyczkck podmiotu, z kt6rego zdolnogci 

• fmansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajkck wysokoge 
posiadanych przez ten podmiot grodkow finansowych lub jego zdolnogO kredytowa, 
wystawionk the wczegniej nit 3 miesikce przed uptywem terminu skladania wnioskow 
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert. 

3. W postcpowaniu mogk brae udzial Wykonawcy the podlegajkcy wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ustawy PZP. W zakresie potwierdzenia the podlegania wykluczeniu na podstawie 
art.24 ust. 1 ustawy PZP , nalety przedlotye: 

a) ogwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wait. - zakcznik nr 2 do SIVVZ) 
b) aktualny odpis z wlagciwego rejestru, jeteli odrcbne przepisy vvymagajk wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 
ustavvy PZP, wystawiony the wczegniej nit 6 miesiccy przed uptywem terminu 
skladania wthoskow o dopuszczenie do udziatu w postcpowaniu o udzielenie 
zarnovvienia a1bo skladania ofert, a w stosunku do ()sob fizycznych ogwiadczenie z 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP 

c) aktualne zagwiadczenie wlaciwego naczelnika urzcdu skarbowego potwierdzajkce, ze 
•

Wykonawca the zalega z oplacaniem podatkow lub zagwiadczenie 2e uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztotenie na raty zaleglych platnogci 
lub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wlakiwego organu — wystawione the 
wczegniej nit 3 miesikce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie 
do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamovvienia albo skladania ofert 

d) aktualne zagwiadczenie wlagciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajkce, te wykonawca the 
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub 
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztotenie 
na raty za1eglych platnogci lub wstrzymanie w calaci wykonania decyzji wlaciwego 
organu — wystavvione the wczegniej nit 3 miesikce przed uplywem terminu skladania 
vvnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamOwienia albo 
skladania ofert. 

e) aktualnkinformacjc z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreglonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionk the wezegniej nit 6 miesiccy przed uplywem terminu 
sktadania wthoskow o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzidenie 
zamowienia albo sktadania ofert 



t) aktuaink informacjc z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreglonym w art. 24 
ust. 1 pkt.9 ustawy, wystawionknie wczegniej nit 6 miesiccy przed uplywem terminu 
sIdadania wthoskow o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie 
zamovvienia albo sktadania ofert 

Wykonawca powolujkcy sic przy wykazywaniu spelniania warunkOw udziatu w 
postcpowaniu na potencj al innych podmiotow, ktore bcdk braty udzial w realizacji czcgci 
zamowienia, przedklada take dokumenty dotyczkce tego podmiotu w zalcresie wymaganym 
dla Wykonawcy, okreglonym w pkt 3. 

4. Stosownie do tregci art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca mote polega6 na wiedzy i 
dogwiadczeniu, potencj ale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamOwienia lub 
zdolnogciach fmansowych innych podmiotow, niezaletnie od charalcteru prawnego 
tkczkcych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowikzany jest 
udowodnio Zamawiajkcemu, i bcdzie dysponowal znsobami niezbcdnymi do realizacji 
zamowienia w szczegOlnogci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowikzanie tych 
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbcdnych zasobow na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamowienia. Jeteli podmioty z ktorych zasobow Wykonawca bcdzie 
korzystat bcdk bray udzial w realizacji czcgci zamowienia, Zarnavviajkcy kick 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow ogwiadczenia o braku podstaw do 
wylduczenia w okolicznogciach, o ktorych mowa w art.24 ust. 1 ustawy PZP. 

5. Jeteli Wykonawca ma siedzibc lub miejsce zamieszlcania poza terytoritun Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedklada: 
a) dokument wystawiony w lcraju, w ktorym ma siedzibc lub miejsce zamieszkania 

potwierdzajkcy, te: 
- nie otvvarto jego likwidacji ani the ogloszono upadlogci — wystawiony the wczegniej 

nit 6 rniesiccy przed uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu 
w postepowaniu o udzielenie zamOwienia albo skladania ofert 

- the zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i 
zdrowotne albo Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozio2enie 

na raty zaleglych platnogci lub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wtagciwego 
organu — wystawiony nie wczegniej nit 3 miesikce przed uplywem terminu skladania 
vvnioskOw o dopuszczenie do udziaht w postepowaniu o udzielenie zamowienia a1bo 
skladania ofert 

- the orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sic o zam6wienie - vvystawiony the 
wczegniej ni2 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania wnioskew o dopuszczenie 
do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamovvienia albo skladania ofert 

b) zn4wiadczenie wiageiwego organu skdowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, kterej dokumenty dotyczk w zalcresie 
okreglonyin w art.24 ust. 1 ph. 4-8 ustawy — wystawione the wczegniej niZ 6 miesiecy 
przed uplywem terminu skladania vvnioskow o dopuszczenie do udzialu w 
postcpowaniu o udzielenie zamOwienia albo skladania ofert — albo ogwiadczenie zlotone 
przed notariuszem, wtagciwym organem skdowym, administracyjnym albo organem 
samorzkdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub lcraju, w IctOrym Wykonawca ma siedzibc lub miejsce zamieszkania, jeteli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju w ktorym Wykonawca ma siedzibc lub miejsce 
zamieszkania, the wydaje sic takiego zagwiadczenia. 



6. Inne dokurnenty wymagane przez Zamawiajkcego: 
1) wypetniony Formularz Oferty ( wzor — zalkcznik nr 1 do SIWZ ) 

7. Ocena spelniania przedstawionych powytej warunk6w zostanie dokonana wg formuly: 

„spelnia — the spelnia" 

8. W przypadku zlotenia przez Wykonawcow dokumentow zawierajkcych dane finansowe w 
innych walutach n12 PLN, Zamawiajkcy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie Aredni 

kurs opublikowany przez NBP z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu w 
Biuletynie Zamovvieti Publicznych. Ten sam kurs Zamawiajkcy przyjmie przy przeliczaniu 
wszelkich innych danych fmansowych. 

9. Wykonawcy wspOlnie ubiegajkcy sic o udzielenie zamowienia 
Wykonawcy wspOlnie ubiegajkcy sic o udzielenie niniejszego zamOwienia powinni 
spelniat warunki udziatu w postcpowaniu oraz zioty6 dokumenty potwierdzajkce 
spelnianie tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 1 do 5 pkt. VIII. 
Ogwiadczenia i dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ w celu potwierdzenia spelniania 
warunkow udzialu w postcpowaniu sIdadajk ci z Wykonawcow skladajkcych ofertc 
wspolnk, ktorzy w imieniu wszystkich wykazywao bcdk spelnienie tych warunkow. 

Katdy z Wykonawcow skladajkcych ofertc wspolnk musi zloty6 wszelkie o§wiadczenia i 
dokumenty o ktOrych mowa w niniejszej srwz, wymagane w celu potwierdzenia 
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 

10.Forma skladania dokumentOw lub oAwiadczeti 
1) Wymagane dokumenty nalety przedstawk w formie oryginalow albo kserokopii. 

Dolcumenty zlotone w formic kserokopii muszk bye opatrzone klauzulk „za zgodnok z 
oryginalem" i pogwiadczone za zgodnoSe z oryginalem przez Wykonawcc — pieczce 
firmowa oraz podpis czytelny lub podpis nieczytelny i pieczco itnienna. 

2) Powytsze wymagania dotyczk wszystkich dokumentow, ktorych zlotenie jest 
konieczne do oceny oferty. Zamawiajkcy zakda oryginatu lub notaria1nie 
potwierdzonej kopii dokumentu wylkcznie wtedy, gdy zlotona przez Wykonawcc 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wktpliwoki, co do jej 
prawdziwoki a Zamawiajkcy the mote sprawdzie jej prawdziwoki w irmy sposob. 

3) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajkcych sic o udzielenie zam6wienia oraz 
w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktorych polega Wykonawca — 
wykazujqc spelnianie waninkOw udziatu w postcpowaniu — kopie dokumentOw 
dotyczkcych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sk poSwiadczane za 
zgodnogo z oryginalem przez Wykonawcc lub te podmioty. 

4) Dokumenty sporza_dzone w jczyku obcym sk skladane wraz z ttumaczeniem na jczyk 
polsid. 

IX. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI4 Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OgWIADCZEST I DOKUMENTOW A TAKZE 
WSICAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIk Z 
WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postcpowaniu wszelkiego rodzaju ogwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje itp. Zamavviajkcy i Wykonawcy przekazujk pisemnie, osobikie, faksem na 
numer Zamawiajkcego (43) 823 24 06 lub e-mailem na adres skrzynki pocztowej: 
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postcpowania o udzielenie niniejszego zamOwienia w wysokogci 5% ceny calkowitej 
brutto podanej w ofercie 

2. Wykonawca zobowikzany jest wniego zabezpieczenie na1e2ytego wykonania przed 
wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

2. Forma zabezpieczenia naletytego wykonania umowy 
1. Zabezpieczenie naletytego wykonania umowy nao2e bye wniesione wedlug wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujkcych formach: 
1)pienikdzu; 
2) porcczeniach bankowych lub porcczeniach spOldzielczej kasy oszczcdnogciowo- 

lcredytowej , z tym te porcczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienictnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poreczeniach udzielanych przez podrnioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsicbiorczogci 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienikdzu Wykonawca wplaci przelewem na nastcpujkcy 

e 	rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank PEKAO S.A. 10/ Zchniska Wola 
Nr 06 1240 3305 1111 0010 4999 4181  

3. W przypadku wniesienia wadium w pienikdzu Wykonawca mote wyrazie zgode na 
zaliczenie lcwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Jeteli zabezpieczenie wniesiono w pienikdzu, Zamavviajkcy przechovvuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajkcy zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pienikdzu z odsetkami wynikajkcymi z umowy rachunku bankowego, na 
Ictorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pienicclzy na rachunek ba.nkovvy Wykonawcy. 

5. Jeteli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana the wniesie zabezpieczenia 
naletytego wykonania umowy, Zamawiajkcy wybiera najkorzystniejszk oferte 
spogrod pozostalych ofert stosownie do tregci art. 94 ust. 2 ustawy PZP 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sic 
art. 149 ustawy PZP 

7. Gwarancje zabezpieczenia naletytego wykonania umowy powimay bye zgodne z 
wzorem gvvarancji znIkczonym do SIWZ ( wzor — zalkcznik nr 6) 

3. Zwrot zabezpieczenia naletytego wykonania umowy 

• 	1) Zamawiajkcy zwrOci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze ostatecznym. 
Za odbior ostateczny uwat,a sic odbior koncowy z usunicciem wszelkich niedor6bek i 
usterek oraz spisaniem protokolu odbioru koticowego. 

2) Zamawiaj key pozostawi na zabezpieczenie roszczeti z tytulu rckojmi za wady kwotc 
30% wysokogci zabezpieczenia. 

3) Kwota, o ktorej mowa w punkcie 2 jest zwracana the poiniej nit w 15 dniu po uplywie 
okresu rckojmi za wady. 

XII. WALUTA W JAICIEJ B4DA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE Z 
REALIZACJA NINTEJSZEGO ZA.MOWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia zwiqzane z realizacjk zamowienia publicznego, ktorego dotyczy 
niniejsza SIVVZ dokonywane bQdq w zlotych polskich PLN. 



• 

• 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe 
1) Katdy Wykonawca mote zlotyo tylko jednk ofertc. Ofertc sklada sic pod rygorem 

niewenogci w fonnie pisemnej. 
2) Ofertc nalety przygotowad gcigle wediug wymagaii okreglonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi bye podpisana przez osoby upowatnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawcow wspOlnie ubiegajkcych sic o udzielenie zamewienia). 
Oznacza to, it jeteli z dolcumentu(6w) okreglajkcego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ow) lub pelnomocnictwa(peinomocnictw) wynika, it do reprezentowania 
Wykonawcy(Ow) upowatnionych jest tkcznie Utica osob dokumenty wchodzkce w 
sktad oferty muszk bye podpisane przez wszystkie te osoby, pod rygorem odrzucenia 
oferty. 

4) Wzory doktunentOw dolkczonych do niniejszej SIWZ powinny zostae wypetnione i 
podpisane przez osoby uprawnione/ upowone do reprezentowania Wykonawcy i 
dolkczone do oferty. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwikzane z przygotowaniem i zloteniem oferty. 

2. Forma oferty 
1) Oferta musi bye sporzkdzona w jczyku. polskim, w jednym egzemplarzu, mice formc 

pisemnk i format the vvickszy nit A4. Arkusze o vvicicszych formatach nalety zlotyo do 
formatu A4. Dokumenty sporzkdzone w jczyku obcym sk skladane wraz z dumaczeniem 
na jczyk pols1d. Zamawiajkcy zwraca sic o zlotenie wraz z oryginalena kopii oferty. 

2) Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentow stanowikcych zatkcznild do niniejszej 
SIWZ i wchodzkcych nastepnie w skiad oferty mogft bye dokonane komputerowo, 
maszynowo lub rccznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcc na podstawie wzor6w 
stanowikcych zalkczniki do niniejszej SIWZ powinny miee formc vvydruku 
komputerowego, maszynopisu lub uzupelnionych rccznie dokumentow, na podstawie 
wzorOw stanowikcych zakcznild do niniejszej SIWZ. 

4) Zaleca sic, aby caloge oferty byta ziotona w formie uniemotliwiajkcej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny bya ponumerowane i parafowane przez 
osobc (lub osoby, jeteli do reprezentowania Wykonawcy upravvnione/ upowaftlione 
sk dwie lub wigcej osoby) podpisujkck (podpisujkce) ofertc zgodnie z tregcik 
dokumentu okreglajkcego status pravvny Wykonawcy lub tregcik zalkczonego do 
oferty petnomocnictwa 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca flank'al poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie tregci (czyli wylkcznie w miejscach, w ktorych jest to 
dopuszczone przez Zamawiajkcego) muszk bye parafowane przez osobc (osoby) 
podpisujkck (podpisujace) ofertc. Wszelkie skreglenia i zmiany naniesione przez 
Wykonawcc w uprzednio wpisany przez niego tekst muszk bye parafowane. 

7) Dokumenty wchodzkce w sklad oferty mogk bye przedstawiane w formie 
oryginalow lub pogwiadczonych przez Wykonawcc za zgodnoge z oryginatem 
kopii. Ogwiadczenia sporzkdzane na podstawie wzorOw stanowikcych zatkczniki 
do niniejszej SIWZ powinn.y bye zlotone w formie oryginalu. Zgodnoge z 
oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dolcumentow wchodzacych w sklad 
oferty musi bye potvvierdzona przez osobc (lub osoby, jeteli do reprezentowania 
Wykonawcy upowatnione sk dwie lub wiccej osoby) podpisujkca,(podpisujace) 
ofertc zgodnie z tregcik olcreglajkcego status prawny Wykonawcy lub tregcik 



zalkczonego do oferty pelnomocnictwa. 
8) Zamawiajkcy mote qdad przedstawienia oryginalu lub notarialnie pogwiadczonej 

kopii dokumentu wylkcznie wtedy, gdy ziotona przez Wykonawcc kopia 
doktunentu jest nieczytelna lub budzi wqtpliwogci, co do jej prawdziwogci. 

9) Wykonawca jest gvviadomy, ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 
Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 roku) art. 297 § 1,; kto w celu 
uzyskania dla siebie lub innej osoby zamowienia publicznego, przedklada 
falszywe lub stwierdzajkce nieprawdc dokumenty albo nierzetelne, pisemne 
ogwiadczenia dotyczkce okoliczmogci majkcych istotne znaczenie dla uzyskania 
takiego zamowienia podlega karze pozbawienia wolnogci od 3 miesiccy do 5 lat. 

3. Zawartog oferty 
1) Kompletna oferta musi zawierae: 

a) Formularz oferty, sporzkdzony na podstawie wzoru. stanowikcego (wzOr - zalqcznik 
nr 1 do SIWZ) 

b) ogwiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postcpowaniu , 
(wzoir - zalqcznik nr 2 do SIWZ) 

c) wykaz wykonanych robot budowlanych , sporzkdzony wedlug wzoru stanowikcego 
(wzor - zatqcznik nr 3 do niniejszej SIWZ) z zalqczeniem dowod6w, e roboty te 

zostaly wykonane w sposth naleZyty 
d) wykaz osob, ktore bcdkuczestniczyO w wykonyvvaniu zamowienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dogwiadczenia i wyksztalcenia 
niezbqdnych dla vvykonania zamOwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie 
czynnogci oraz informacjk o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzar - 
zakcznik nr 4 do SIWZ) 

e) ogwiadczenie, te osoby, ktore bcdk uczestniczye w wykonywaniu zamewienia, 
posiadajk wymagane uprawnienia, jeteli ustawy nakladajk obowikzek posiadania 
takich uprawnien 

f) stosowne Pelnomocnictwo(a) — w przypadlui, gdy upowatnienie do podpisania 
oferty the wynika bezpogrednio ze zlo2onego w ofercie odpisu z wfakiwego rejestru 
albo zagwiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnoki gospodarczej 

g) w przypadku WykonawcOw wspolnie ubiegajkcych siq o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiajkcy Pelnomocnika do reprezentowania ich w 
postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postcpowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego 

h) ogwiadczenie o przyjcciu bez zastrzeZen wartmkow SIWZ 
i) podpisany wzor umowy ( wzor zalqcznik — nr 5 do SIWZ) 
j) ogwiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty 

( wzor — zalqcznik nr 6 do SIWZ) 
k) dowod wniesienia vvymaganej kwoty waditun 
1) kserokopia polisy OC 

pozostale dokumenty vvymienione w pkt. VIII niniejszej SIWZ 
2) Po2kdane przez Zamawiajkcego jest zloZenie w ofercie spisu tregci z wyszczegolnieniem 

ilogci stron wchodzkcych w sklad oferty. 
3) Informacje stanowikce tajemnicc przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisew o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca moZe zastrzec w ofercie 
(ogwiadczeniem zawartym w Formularzu oferty), iz Zamawiajkcy the bcdzie mogl 
ujawnio informacji stanowikcych tajemnicc przedsicbiorstwa w rozumieniu 
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
UWAGA — TAJEMNICA PRZEDSMBIORSTWA 



Informacje skladane w trakcie postepowania, stanowikce tajemnicc przedsiebiorstwa 
w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych 
Wykonawca zastrzega, te the mogqby6 udostcpniane innym uczestnikom 
postcpowania, muszq bye oznaczone Idauzulk: „Nie udostonia6 innym uczestnikom 
postcpowania. Informacje stanovvik tajemnicc przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 

z pOtn. zm.)" i dotaczone jako odrcbna czcgo, the zikczona z ofertqw sposOb trvvaly. 

4) W przypadku zalaszenia do oferty innych materialOw nit wymaganych przez 
Zamawiajkcego ( np. materialow informacyjnych ) potcidane jest, aby stanowily one 

odrcbn4czck the zikczon4 z ofert4 w sposob trwaly. 
5) Wykonawca obowikzany jest wskaza6 czck zam6wienia (zadania), ktOrego 

wykonanie zamierza powierzye podwykonawcom. 

XIV. WYJASNTENIE I ZMIANY W TREgCI SIWZ 

1. Wykonawca mote zwrocie sic do Zamavviajkcego o vvyjagnienie treki specyfikacji 

•
istotnych warunkOw zamOwienia. Zamawiajgcy jest obowikzany udzielie wyjagnien 
niezwlocznie, jednak nie pOiniej nit na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert — 
pod warunldem te wniosek o wyjagnienie tregci specyfikacji istotnych warunkOw 
zamowienia wplynkl do Zamawiajqcego the poiniej nit do kofica dnia, w ktOrym uplywa 
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. 

2. Jeteli wniosek o wyjagnienie tregci specyfikacji istotnych warunkOw zamewienia wp1yna1 
po uplywie terminu skladania wniosku, o IctOrym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjagnierl, Zamawiajkcy mote udzielia wyjagnien albo pozostawie vvniosek bez 
rozpoznania. 

3. Przedlutenie tenninu skladania ofert the wplyvva na bieg terminu skladania wniosku, o 
ktorym mowa w ust. 1. 

4. Trek zapytan wraz z wyjagnieniami Zamawiajkcy udostcpnia na stronie internetowej 
bez ujawniania ród1a zapytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajkcy mo2e przed uplyvvem terminu skladania ofert 
zrnienio trek specyfikacji istotnych wanmkOw zamowienia. Dokonank zmianc specyfikacji 
Zamawiajkcy zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje niezwlocznie wszysticim 
Wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacjc istotnych warunkOw zamewienia. 

• 6. Jeteli zmiana treki specyfikacji istotnych warunkow zamOwienia prowadzi do zmiany 
tregci ogioszenia o zamOwieniu, Zamawiajqcy przekazuje Urzcdowi Oficjalnych 
Publikacji Wspolnot Europejskich ogloszenie dodatkowych informacji, informacji o 
niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogq elektroniczna„ zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie intemetowej okreglonej w dyrektywie. 

7. Jeteli w wyniku zraiany treki specyfikacji istotnych warunkew zamOwienia 
nieprowadzkcej do zmiany tregci ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkovvy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamavviajkcy przedluta termin skladania ofert 
i informuje o tym wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacjq istotnych warunkow 
zamowienia, oraz zamieszcza informacjc na stronie intemetowej i przekazuje informacjc 
Urzcdowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich. 

XV. ZEBRANIE WYKONAWCOW 

Zamawiajapy the przewiduje zwolywania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu 
wyjagnienia watpliwoki dotyczqcych tregci SIWZ, zgodnie z an.38 ust. 3 ustawy PZP. 



XVI.1VIIEJSCE, TERMIN I SPOSOB ZLOZENIA OFERTY 

1. Ofertc nalety ziotye w siedzibie Zamawiajkcego w Zdunskiej Woli, ul. Krolewska 15 
woj. lodzkie w sekretariacie Zamawiajacego ( I pictro ) w terminie do dnia 26.08.2014 r. 
do godz. 10.00 w kopercie oznaczonej: „ Oferta w postgpowaniu na roboty budowlane 
pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylitczami do granic posesji w 
ul. Borowej w Zdtuiskiej Woli" nie otwierae do dnia 26.08.2014 r. do godziny 10.15". 
Oferty, ktOre zostank ziotone po tym terminie zostank zvvrocone bez otwierania. 

2. Ofertc nakty zlotye w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed terminem otwarcia 
kopercie (paczce). 

3. W przypadlcu nieprawidlowego zaadresowania lub zamkniecia koperty Zamawiajkcy the 
bierze odpowiedzialnogci za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe otwarcie. 

XVII. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZLO2ONEJ OFERTY 

1.Skutecznok zmian lub wycofania zlotonej oferty. 
Wykonawca mote wprowadzie zmiany lub wycofae zlotonk przez siebie ofertc. Zmiany 
lub wycofanie zlotonej oferty sk slcuteczne tyllco wowczas, gdy zostaly dokonane przed 
uplywem terrainu skladania ofert. 

2. Zmiana zlotonej oferty. 
Zmiany, poprawld lub modyfikacje zlotonej oferty muszk byd ztotone w miejscu 
i wedlug zasad obowikzujkcych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
(paczki) zawierajkce zmiany nalety dodatkowo opatrzy6 dopiskiem "ZMIANA". 
W przypadku zlotenia kilku „ZMIAN" kopertc (paczkg) katdej „ZMIANY" nalety 
dodatkowo opatrzya napisem „zmiana nr ". 

3. Wycofanie zlotonej oferty. 
Wycofanie ziotonej oferty nastcpuje poprzez zlotenie do Zamawiajkcego pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na pigmie przedstawiciela Wykonawcy. 
Wycofanie nalety ziotyo w miejscu i wedfug zasad obowikzujkcych przy skladaniu 
oferty. Odpowiednio opisank kopertc (paczkc) zawierajack powiadomienie nalety 
dodatkowo opatrzy6 dopiskiem "WYCOFANIE". 

rVIII.1VHEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastkpi w siedzibie Zamawiajkcego: Miejskie Przedsicbiorstwo 
Wodociagow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z o.o., ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska 
Wola w sail konferencyjnej w dniu 26.08.2014 r. o godzinie 10.15. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpogrednio przed otwarciem ofert Zamawiajkcy podaje kwotc, 
jakk zamierza przeznaczya na sfmansowanie zamovvienia. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje sic nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, a take 
informacje dotyczkce ceny. 
Infonnacje zostanq odnotowane w protokole postcpowania przetargowego. 

4. Na pisemny wniosek Wykonawc6w, kt6rzy the byli obecni przy otwarciu ofert, 
Zamawiajkcy przekazuje im niezwlocznie informacje, o IctOrych mowa powytej. 

5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert the bcdk otwierane koperty (paczki) zawierajkce 
oferty, IctOrych dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostank odeslane Wykonawcom 
bez otwierania. 

6. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostank otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierajkcych oferty, ktorych dotyczk te zmiany Po stwierdzeniu 
poprawnogci procedury dokonania zmian, zrniany zostank dolk_czone do oferty. 



XIX. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 

Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawcc o zloteniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertc bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie odwolania. 

XX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA 

1.Wykonawca pozostaje zwiqzany zlotong ofert4przez 60 dni. Bieg terminu zwivania ofertq 
rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najrnniej 7 dni przed uptywem terminu zwigzania 
oferta, Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwoge, jednorazowego zwrOcenia sic do 
Wykonawcow o wyratenie zgody na przedluienie tego tenninu o oznaczony olcres, the 
dlutszy jednak nit 60 dni. 

3. Odmowa wyratenia zgody, o ktOrej mowa w pkt. 2, the powoduje utraty wadium. 
4. Zgoda Wykonawcy na przedlutenie okresu zwiqzania ofert4 jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedlutethem okresu watnoki wadium albo, jete1i the jest to motliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedlutony olcres zwiqzania ofer4 

XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenc oferty stanowi calkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizacjc przedmiotu 
niniejszego zamOwienia. Jest to cena ryczattowa 

2. Podana w ofercie cena musi bye wyraZona w PLN. Cena musi uwzglcdniao wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowae wszelkie koszty, jalde poniesie Wykonawca 
z tytulu naletytej oraz zgodnej z obovvikzuj4cymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamowienia. 

3. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty. 
4. Do wyliczenia ceny nalety przyjO stawkc naletnego podatku VAT w wysokogci 23%. 

Jeteli ziotono ofertc, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku podatkowego 
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaraw i using w zakresie 
dotycz4cym wevvnqtrzwspolnotowego nabycia towar6w, Zamawiajacy w celu oceny talciej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek ad towarow i uslug, ktory mialby 
obowiqzek wplacie zgodnie z obowi4zujqcymi w Polsce przepisami. 

• 	
5. Przyjmuje sic, it Wykonawca dokladnie zapoznal sic ze szczegolowym opisem robot, jalde 

majq zostae wykonane i sposobem ich wykonania. Caloge robot winna bye wykonana 
zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem zgodnie z wymaganiami Zamawiajztcego 
zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia, w szczegolnoki w Dolaunentacji 
projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. 

6. Sposob zaplaty i rozliczenia za realizacjc niniejszego zamOwienia, okreglone zostaly w 
Zalaczniku nr 5 do niniejszej SIWZ - wzar umowy w sprawie zamowienia publicznego. 

XXII. ICRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiajgcy oceni i porovvna jedynie te oferty, kb:5re zostana z1o2one przez Wykonawcow 
the wykluczonych przez Zamawiajapego z niniejszego postepowania i nie zostana_ 
odrzucone przez Zamawiajacego. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1) CENA — waga 100% 

Oceniajac oferty Zamawiajacy bcdzie brat pod uwagg cenc brutto wykonania zadania. 
2) Oferta najkorzystniejsza spogrod ofert the odrzuconych otrzyma 100 punktOw. 

Pozostate proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 



Najnitsza oferowana cena 
Wartok punktowa — 	 x 100% 

Cena z oferty badanej 

3) Zamawiajkcy bcdzie wyliczal wartok punktowk do dwOch miejsc po przecinku 

4) Niniejsze zamowienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, ktOrego oferta uzyska 
najwytszk liczbc punktow. 

5) JeZeli Zamawiajkcy the mo2e dokonao wyboru oferty najkorzystniejszej ze vvzglcdu na 

to, Ze zostaly zloZone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajkcy wezwie 
WykonawcOw, ktorzy ziozyli te oferty, do zlotenia w terminie okreglonym przez 
Zamawiajkcego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy, skladajgc oferty dodatkowe, the mogft zaoferowao cen wytszych nit 
zaoferowane w ziotonych ofertach. 

7) Jeteli zlo2ono ofertc, ktorej wybOr prowadzilby do powstania obowikzku 
podatkowego zamawiajkcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug 
w zakresie dotyczkcym wewnfttrz wspolnotowego nabycia towarow, Zamawikjkcy 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towar6w 
i ustug, ktory mialby obowikzek wpiacie zgodnie z obowikzujkcytni w Polsce 

przepisami. Powytsze wynika z koniecznogci ustalenia kwoty, ktOra bcdzie realnie 
obcik2a1a budZet Zamawiajkcego z tytulu realizacji zamowienia. 

OFERTA Z RAZACO NISKA CENA 

1. Zamavviajkcy w celu ustalenia, czy oferta zavviera ratkco niskk cenc w stosunku do 
przedmiotu zamOwienia, zwraca sic w formic pisemnej do wykonawcy o udzielenie w 
okreglonym terminie wyjagnien dotyczkcych elementew oferty majkcych wplyw na 
wysokok ceny. Niezlo2enie wyjagnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajkcego 
spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Zamawiajkcy, oceniajgc wyjagnienia, weimie pod uwagc obiektywne czynniki, 
w szczegolnoki oszczcdnogo metody wykonania zamowienia, wybrane rozwikzania 
techniczne, wyjaskowo sprzyjajkce warunki wykonyvvania zamowienia dostcpne dla 
Wykonawcy, orygina1noge projektu Wykonawcy oraz wplyw pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrcbnych przepisOw. 

3. Zamawiajkcy odrzuca ofertc Wykonawcy, ktOry the zlotyl wyjagniefi lub jeteli dokonana 

• 	
ocena wyjagnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera ratqco 
niskk cenc w stostmku do przedmiotu zamowienia. 

XXIV. UZUPELNIENIE OFERTY 

Stosovvnie do tregci art. 26 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajkcy wezwie Wykonawcow, ktorzy 
w wyznaczonym terminie the zlotyli ogwiadczeii i dokumentow potwierdzajkcych 
spelnienie wartmkow udzialu w postcpowaniu lub ktOrzy zioZyli dokumenty zawierajkce 
blcdy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym tenninie, chyba te mimo ich uzupelnienia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewatnienie 
postcpowania. Ogwiadczenia lub dolutmenty powinny potwierdzao spelnianie przez 
Wykonawcc warunkOw udzialu w postcpowaniu the p62niej nit w dniu wyznaczonym 
przez Zamawiajkcego jako termin uzupelnienia ogwiadczeii lub dokuinentOw. 

XXV. TRYB OCENY OFERT 

1. Wyja§nienia tregei ofert i poprawianie ocz-ywistych omylek. 



1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajkcy mote Zadad od Wykonawcow wyjagnieti 
dotyczkcych tregci ziotonych ofert. 

2) Niedopuszczalne jest prowadzenie micdzy Zamawiajkcym a Wykonawck negocjacji 
dotyczkcych zlotonej oferty oraz, z zastrzeteniem art. 87 ust. 2 Ustawy PZP, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tregci. 

2. Sprawdzanie wiarygocInogci ofert. 
1) Zamawiajkcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnogci 

przedstavvionych przez Wykonawcow doklunentOw, ogwiadczett, wykazow, danych i 
informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajkcego w trakcie sprawdzania ofert, te 
zlotenie oferty stanovvi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez 
Zamawiajkcego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy PZP. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcc informacji nieprawdziwych majkcych wplyw na 
wynik postcpowania o udzielenie niniejszego zamowienia skutkowaa bcdzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 
2 pkt. 2) Ustawy PZP, niezaleZnie od innych skutkow przewidzianych prawem. 

• XXVI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Zamawiajkcy wykluczy WykonawcOw z postcpowania o udzielenie niniejszego 
zamowienia stosownie do tregci art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP . 
Ofertc Wykonawcy wykluczonego uznaje sic za odrzuconk. 

2. Zmawiajkcy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
Wykonawcow, ktorzy ziotyli oferty, o Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z 
postcpowania o udzielenie zamOwienia, podajkc uzasadnienie faktyczne i pravvne. 

XXVII. ODRZUCENIE OFERTY 

• 
1. Zamawiajkcy odrzuci ofertc Wykonawcy jeteli zaistnieje ktorykolwiek z przypadkow 

okreglonych w art. 89 ust. 1 oraz w art. 90 ust. 3 Ustawy PZP. 
2. Zamawiajkcy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 

Wykonawcow, ktorzy ziotyli oferty, o odrzuceniu ofert, podajkc uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

WYBOR OFERTY , ZAWIADO1VIIENIE 0 WYNIKU POSTKPOWANIA I 
ZAWARCIE UMOWY NA ROBOTY BlUDOWLANE 

1. Zamawiajkcy przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej bcdzie stosowal 
wylarcznie zasady i kryteria okreglone w niniejszej SIWZ. 

2. Zarnavviajkcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszk. 

3. Wykonawcy odrcbnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania Umowy na 
Roboty Budowlane, ktOrej wzor zawiera zakcznik nr 5 do SIWZ. 

4. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajkcy zawiadomi 
Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajkc nazwc (firmc) i adres Wykonawcy ktorego 
ofertc wybrano i uzasadnienie jej vvyboru, a take nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porovvnania 
zlotonych ofert zawierajkcym punktacjç przyznanq ofertom i lacznk punktacjc, 

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i 



prawne, 
3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia, 

podajkc uzasadnienie faktyczne i pravvne, 
4) terminie, olcreglonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po ktorego uplywie 

umowa w sprawie zam6wienia publicznego mote bye zawarta, 
5. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zamiegci informacje o 

ktorych mowa w punkcie 4 remnieZ na stronie intemetowej www.mpwiladw.com.pl  oraz 
w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajkcemu w terminie 
do 5 cini roboczych przed wyznaczonym przez Zamawiajapego dniem podpisania Umowy 
na Roboty Budowlane: 

1) umowy (porozumienia) o ktorym mowa w pkt. VI niniejszej SIWZ, 
7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naletytego wykonania umowy the pOiniej nit w dniu 

zawarcia Umowy na Roboty Budowlane. 
8. Informacjc o udzieleniu zamowienia Zamawiakcy przekate Urzcdowi Oficjalnych 

Publikacji Wspednot Europejskich. 

• XXIX. INFORNIACJE OGOLNE DOTYCZACE ICWESTH FORMALNYCH 
UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE NINIEJSZEGO 
ZAMOWIENIA 

1. Zgodnie z art. 139 Ustawy PZP Umowa na Roboty Budowlane w sprawie niniejszego 
zamowienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) majk do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cyvvilnego, jeZeli przepisy Ustawy PZP 

the stanowik inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostcpnieniu na zasadach okreglonych w przepisach o dostcpie 

do informacji publicznej; 
4) zakres gwiadczenia Wykonawcy wynikajapy z Umowy na Roboty Budowlane jest 

totsamy z jego zobowikzaniem zawartym w ofercie; 
5)jest zawarta na okres wskazany w we wzorze umowy zalkcznik nr 5 niniejszej SIWZ; 
6) jest niewatna: 

a) jeteli zachodzkprzeslanki okreglone w art. 146 UPZP, 
b) w czcgci wykraczajkcej poza okreglenie przedmiotu zamewienia zawarte 

w niniejszej SIWZ. 
2. Wykonawcy wspelnie ubiegajkcy sic o udzielenie zamowienia ponoszk solidarnk 

odpowiedzia1nogc za wykonanie Umowy na Roboty Budowlane i wniesienie 
zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy na Roboty Budowlane. 

3. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moZe nastapie pod rygorem niewatnogci wylkcmie 
na pigmie za zgodk stron, w granicach okreglonych w art. 144 Ustawy Prawo zamOwien 
publicznych. 

4. Zamawiajqcy przewiduje mozliwogo dokonania zmiany umowy w zakresie i przypadkach 
okreglonych w SIWZ wylqcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem niewatnogci. 

5. Zmiana mote obejmowae: 
1)zmiang dokonank na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane, zmiana w 

rozwikzaniach projektowych, jeteli sk one uzasadnione koniecznogcia, zwickszenia 
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy 
KaZdorazowo na tak4zmianc musi wyrazio zgodg projektant sprawujqcy nadzor autorski 

2) wydlutenie terminu realizacji umowy w przypadku wystqpienia opO2aien wynikajgcych 
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zaIaczniknrl－WzbrFomularzaOferty

NrreferencyinynadanysprawieprzezZamaw1割aCegO：17／2014／3UE

FORMULARz OFERTY

DLA PRzETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazadanie：”BudowasiecikanalizacJlSanitarnqIWrazzplzy垂aamidogranicposesJl

wul．Borowejwzdu血skiejWoli’’

zAMAWIAJACY：

MiejskiePrzedsiebiorstwoWodociagdwKanalizaqiiwZduhskiejWoliSp・ZO・0・・

ul．Krdlewska15，98－220ZduhskaWola，PoIska
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* w przypadku oferty wspolnej nalety podae clane Pelnomocnika Wykonawcy 
** w odniesieniu do Wykonawcy zagranicznego, Zamawiajkcy przyjmie i doliczy do podanej 
przez Wykonawcc ceny bez podatku od towarow i uslug wlaciwk stawkc podatku od 
towarow i uslug, zgodnk z obowikzujkcymi w Polsce przepisami i talc wyliczonk ceng 
przyjmie do porOwnania i oceny ofert 
*** niewlaciwe skreglio 

• 

• 



Zalqcznik nr 2— wzor awiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w 
postepowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 17/2014/3UE 

ZAMAWIAJACY: 
Miejskie Przedsicbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Zdutiskiej Woli Sp. z o.o., 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdutiska Wola, Polska 

WYKONAWCA: 

nazwa(y) (firma) i adres(y) Wykonawcy(Ow) 

OWIADCZAM(Y), ZE: 
Stosownie do tregci art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowiett 
publicznych tekst jednolity: (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poin. zmianami): 

1. Spelniam(y) warunki udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na „Budowc 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami do granic posesji w ul. Borowej w Zduliskiej Woli": 

1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania okre§lonej dziatalnoki lub czynnoki, 
jeeIi przepisy prawa nakladaja obowikzek ich posiadania; 

2) posiadam(y) wiedzc i dogwiadczenie 
3) dysponujc(emy) odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamowienia; 
4) znajdujc(emy) sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja_cej wykonanie 

niniejszego zamowienia; 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postcpowania o udzielenie zamowienia 

wykonawcy w okolicznogciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w 
postcpowaniach okreglonych w art. 26 ust. 1 ustawy ogwiadczamy o braku podstaw do 
wykluczenia. 

Podpis(y): 

	 ,dnia: 	 2014 r. 
(miejscowo§6) 
	

(data) 	 pieczce(cie) Wykonawcy(cow) 

1 

     

... • 
Podpis(y) osoby(osOb) 

upowa2nionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(Ow) oraz pieczcd(cie) 

Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Imic i Nazwisko 
osoby(osOb) upowa2nionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(Ow) 

2 	  
Nazwa(y) Wykonawcy(6w) 	 Imig i Nazwisko 

osoby(osob) upowa2n ionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(6w) 

Podpis(y) osoby(osob) 
upowatnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(Ow) oraz pieczcd(cie) 



Zalqcznik nr 3 - wz6r wykazu wykonanych robot budowlanych wraz z dokumentami 
potwierdzajacymi, te roboty zostaly wykonane naleiycie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajasego: 17/2014/3UE 
ZAMAWIAJACY: 
Miejskie Przedsicbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Sp. z o.o., 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdunska Wola, Polska 

WYKONAWCA: 

nazwa(y) (firma) i adres(y) Wykonawcy(ow) 

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH 

110 	w zakresie niezbcdnym do wykazania speiniania warunku wiedzy i doiwiadczenia 

0§wiadczam(y), Ze dysponujemy wymaganym df:Awiadczeniem w zakresie realizacji rob6t 
budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej tj.: 

L.p. Rodzaj rob& 
budowlanych 

Wart°Se 
rob& w 
PLN* 

Data wykonania Miejsce 

poczqtek 
(data) 

dz/m-c/rok 

zakoficzenie 
(data) 

dzim-c/rok 
I. 
2. 
3. 

UWAGA — Wykonawca jest zobowiazany dostarczya dokument potwierdzajacy naleZyte 
wykonanie wskazanych w tabeli powyZej rob6t budowlanych. 

• 	
Pod pis(y): 

	 ,dnia: 	 2014 r. 
(miejscowo§e) 	 (data) 

 

pieczca(cie) Wykonawcy(c6w) 

1. 
Nazwa(y) Wykonawcy(ow) 

	
Imiç i Nazwisko 
	

Podpis(y) osoby(osob) 
osoby(os6b) upowatnionej(ych) 

	
upowaZnionej(ych) do podpisania 

do podpisania niniejszej 
	

niniejszej oferty w imieniu 
oferty w imieniu Wykonawcy(6w) 

	
Wykonawcy(6w) oraz pieczed(cie) 

2 	  
Nazwa(y) Wykonawcy(Ow) 	Irniç i Nazwisko 

osoby(osob) upowatnionej(ych) 
do podpisania nin iejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(6w) 

Podpis(y) osoby(osob) 
upowatnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ow) oraz pieczce(cie) 



*W przypadku zloZenia przez Wykonawcow dokumentow zawierajacych dane fmansowe w 
innych walutach niz PLN, Zamawiakcy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktorej podano 
wartogo rob6t przyjmie gredni kurs NBP z clnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu w 
Biuletynie Zamowien Publicznych. 

Jeteli w niniejszym zakresie Wykonawca polega na wiedzy i dogwiadczeniu innych 
podmiotow, zobowikzany jest udowodniO Zamawiajacemu, iz bcdzie dysponowal zasobami 
niezbcdnymi do realizacji zamowienia, w szczegolno§ci przedstawiajac w tym celu pisemne 
zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbcdnych zasobow na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia. Je2eli podmioty, z ktorych zasobow 
Wykonawca bcdzie korzystal bcda_braly udzial w realizacji czcgci zamowienia, Wykonawca 
obowikzany jest zlotyo ogwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. 1 
ustavvy PZP. 

• 



Zakcznik nr 4— Wzor wykazu osob, ktore bedg uczestniczye w wykonywaniu 
niniejszego zam6wienia. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 17/2014/3UE 

ZAMAWIAJACY: 
Miejskie Przedsicbiorstwo WodociggOw i Kanalizacji w Zdtuiskiej Woli Sp. z o.o., 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdunska Wola, Polska 

WYKONAWCA: 

nazwa(y) (firma) i adres(y) Wykonawcy(ow) 

Zam6wienie ninie sze wykonywaé b d nast u ce osob : 
I.p. Imic i nazwisko Zakres wykonywanych czynnogci Kwalifikacje 

zawodowe, 
dogwiadczenie i 
wyksztalcenie 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami 

1) 
2) 

Ogwiadczam, 2e osoby, ktore lock uczestniczye w wykonywaniu zamowienia w zakresie 
kierowania budowq i robotami budowlanymi, posiadajqwymagane uprawnienia budowlane 
do kierowania budow4i robotami budowlanymi. 

Podpis(y): 

	 .,dnia: 	 2014 r. 
(miejscowoge) 	 (data) 

 

pieczee(cie) Wykonawcy(cow) 

1. 
Nazwa(y) Wykonawcy(ow) 

	
innic i Nazwisko 
	

Podpis(y) osoby(os6b) 
osoby(os6b) upowaZnionej(ych) 

	
upowatnionej(ych) do podpisania 

do podpisania niniejszej 
	

niniejszej oferty w imieniu 
oferty w imieniu Wykonawcy(ow) 

	
Wykonawcy(6w) oraz pieczc6(cie) 

2. 	  
Nazwa(y) Wykonawcy(ow) 	 Imie i Nazwisko 

osoby(os6b) upowaZnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(6w) 

Podpis(y) osoby(os6b) 
upowatnionej(ych) do podpisartia 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(6w) oraz pieczce(cie) 



INFRASTRUKTU RA 
I SRODOWISKO 
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI 

frI3WIK 

UNIA EUROPEJSKA 
FUNDUSZ SPOJNOSCI 

• • 

• • 

Zalqcznik nr 5— Wzor umowy 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj4cego: I 7/2014/3UE 

WZOR 
UMOWA 

Zawarta w Zduriskiej Woli w dniu 	pomigdzy: 

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli SpaIka z 0.0. 

ul. Krolewska 15 zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Lodzi-rodmiegcie w Lodzi, 

XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000128732 zwanym dalej w 

tregci "Zamawiajqcym" 

• reprezentowanym przez: 

1. - Prezesa Zarzadu 

2. - Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

a 

majwym siedzibc w 

wpisanym    pod 

nr 	  

reprezentowanym przez: 

1 	  

zwanym dalej w tre§ci umowy „Wykonawcq" 

w nastepstwie przeprowadzonego zgodnie z procedura przewidziang w ustawie z dnia 

•
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieft publicznych postqpowania w trybie przetargu 

nieograniczonego o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych dla 

zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granic posesji w ul. Borowej 

w Zduriskiej Woli" 

o nastcpujqcej tregci: 

§ 1. 

1. Przedmiot umowy stanowigroboty budowlane p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyNczami do granic posesji w ul. Borowej w Zduitskiej Woli" obejmujace 
wykonanie robOt budowlanych oraz usuniccie w nich wszelkich wad zgodnie z 
dokumentacja, projektowa stanowiaca .  integralna czcge niniejszej Umowy. 

2.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastcpujace roboty: 
1) budowq kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Borowej z rw. 0 200 PVC o 

diugo§ci 505,50 mb wraz z przylaczami (do granicy posesji) z rur 0 160 PCV w ilogei 
41 szt. o diugoAci 265,60 mb 

2) budowq kanalu tiocznego z rur 0 90 PE o diugo§ci 474,20 mb 



3) budowc przepompowni gciekow 0 1200 i H = 5,10 m wraz z monitoringiem opartym 
na radiowym systemie przekazywania danych 

4) budowc wewnctrznej linii zasilajkcej przepompownic 

Oraz: 
- wymiang gruntu 
- odwodnienie pasa robot 
- odtworzenie nawierzchni z tlucznia do stanu istniejkcego 
- zajccie pasa drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu ( w posiadaniu 
inwestora) 

- ziemic z wykopOw Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie 
- wylqczenie wszellcich linii elektroenergetycznych na czas wykonywania robot, 
w zalcresie niezbcdnym do ich wykonania 

- wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalu po jego realizacji 
- vvytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 
- ponoszenie wszelkich kosztow zwikzanych z wykonaniem przedmiotu 

•
zamOwienia a nie wyszczegolnionych przez Zamavviajkcego 

3. Umowa obejmuje realizacjc wszystldch robot wynikajkcych z opracowanej dokumentacji 
technicznej, wykonanie niezbcdnych rysunkow wykonawczych, dokonywanie wszelkich 
koniecznych zgloszeti przed przystqpieniem oraz w trakcie trwania robot. Wykonawca 
zobovvikzuje sic wykonaa przedmiot umowy zgodnie z obovvikzujkcymi przepisami, 
polskirni normami i zasadami wiedzy technicznej, przepisami nadzoru budowlanego i 
odpowiednich sluZb oraz naletytk starannogcik w ich wykonywaniu, bezpieczelistwem, 
dobrk jakogcik i wlagciwk organizacjk 

4. Umowc tworzk nastcpujkce dokumenty, ktore dla celOw interpretacji bcclk mialy 
pierwszelistwo zgodnie z nastcpujkck kolejnogci 
a. Umowa 
b. Odpowiedzi i informacje udzielone na pytania Wykonawcow, dotyczkcych wyjagnienia 

tregci specyfikacji istotnych warunkapw zamOwienia 
c. Projekt budowlany 
d. Specyfikacj a techniczna vvykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) 
e. Oferta Wykonawcy 

• 5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbietnoki w ww. dokumentach, Zamawiajkcy 
jest zobowikzany wydao na pigmie wyjagnienie tub polecenie, zachowujkc zasadc, 2e 
usuniccie stwierdzonej rozbieZnogci povvirmo nastapie z uwzglcdnieniem pierwszetistwa 
zapisow i postanowith dokumentow na wyZszym miejscu w ww. kolejnogci. 

6. SzczegOlowy zakres robot budowlanych oraz wymagane material) ,  i urzkdzenia, 
skladajkcych sic na wykonanie przeclmiotowej inwestycji, okreglony jest w dokumentacji 
technicznej inwestycji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych 
(STWiORB) oraz SIWZ nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego 
17/2014/3UE. 

Wykonawca ogwiadcza, te zapoznal sic z dokumentacjk techniczna, projektowk i 
specyfikacjk technicznk i uznaje jk za wystarczajkck podstawc do realizacji przedmiotu 
niniejszej Umovvy. Wykonawca ogwiadcza, Ze nie wnosi uwag do dokumentacji 
projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy. 

7. Przedmiot niniejszej umowy musi bya oddany Zamawiajkcemu w stanie nadajkcym sic 
bezpogrednio do utywania, po dokonaniu wszystkich odbiorow technicznych oraz rozruchu 
technologicznego w obecnogci Zaraawiajkcego, w zalcresie wynikajkcym z dokumentacji 
technicznej oraz obowikzujkcych przepisOw prawa. 



8. Wykonawca przyjmuje do wiadomoki, Ze zadanie bcdzie wspolfinansowane ze grodkow 
Funduszu SpOjnaci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko i 
zobowikzuje sic do bezwarunkowego przestrzegania wszelkich wytycznych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w celu zapewnienia motliwoki Zamawiajkcemu 
sfinansowania przedmiotu niniejszej umowy z dotacji Unii Europejskiej oraz wlagciwej i 
terminowej sprawozdawczogci wobec Instytucji Wdratajkcych Program Operacyjny 
Infrastruktura i Srodowisko. 

9.Wykonawca ogwiadcza, 2e przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal sic z wszystkimi 
warunkami, ktorych spolnienie lub zapewnienie jest niezbcdne do wykonania przez niego 
przedmiotu umowy bez koniecznogci ponoszenia przez Zamavviajkcego jaldchkolwiek 
dodatkowych kosztow. 

10. Zama-wiajkcy ogwiadcza, 2e posiada prawo dysponowania nieruchomokik na cele 
budowlane. 

§ 2. 
1. Zamawiajkcy zobowikzuje sic przelcazad Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od 

daty podpisania umowy. 

O 	
2. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone sporzkdzonym w dniu przekazania 

protokolem podpisanym przez strony Umowy. 

• 

§ 3. 
1.Wykonawca zobowikzuje sic rozpoczke roboty w terminie 14 dni liczkc od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 
2. Termin zakoriczenia robot stony ustalajk na dzien 30.11.2014 r. 
3. Za termin zalcoriczenia robot uwata sic datc podpisania protokolu odbioru koncowego. 

Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje rOwnieZ termin 
przeznaczony na usuniccie usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru 
technicznego przedmiotu umowy. 

4. Terminy ustalone w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu ulegna .  przesunicciu w przypadlcu 
wystkpienia opoinieri wynikajkcych z: 
a) przestoj6w i opoinieri zawinionych przez Zamawiajkcego, 
b) dzialania sily wyZszej ( np. klcski 2ywio1owe, diugotrwale niekorzystne warunki 

atmosferyczne), majkce bezpogredni wplyw na terminowoge wykonywania rob6t, 
c) wystkpienia okolicznogci, kt6rych strony umowy me byly w stanie przewidziee, 

pomimo zachowania naleZytej starannogci, 
d) wykopalisk uniemoZliwiajkcych wykonywanie robOt 

5. W przedstawionych w ust.4 przypadkach wystkpienia opoinieri, strony ustalajknowy 
termin, z tym Ze maksymalny okres przesuniccia terminu zakonczenia realizacji 
przedmiotu umowy rowny bcdzie okresowi przerwy lub postoju. 

6. Roboty bcdk wykonywane zgodnie z przedioZonym przez Wykonawcc w dniu podpisania 
Umowy uzgodnionym z Zamawiajkcym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym 
stanowikcym integrahut czcge niniejszej Umowy. 

§ 4. 
1. Zamawiajkcy powierza funkcje InZyniera Kontralctu nad wykonaniem przedmiotu umowy 

panu(i) 	 , adres: 	 , ul 	 , telefon: 	 
posiadajkcemu(ej) uprawnienia nr 	, zagvviadczenie o czlonkostwie w 	 
rir 	 

2. Wykonawca ustana-wia Kierownika Budowy w osobie 	  aches: 
	, ul. 	  telefon 	 
posiadajkcego(ej) uprawnienia budowlane nr 	 wydane 	 



3. Istnieje moZliwogO dokonania zmiany osoby wyszczegolnionej w ust.2 niniejszego 
paragrafu, jedynie za uprzednik pisertmk zgodk Zamawiajkcego. 

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmianc osoby, o ktorej mowa w ust.2 
niniejszego paragrafu w nastcpujkcych przypadkach: 
a) gmierci, choroby lub innych zdarzen losowych, 
b) the vvywikzywania sic z obowikzkow wynikajkcych z umowy, 
c) jeteli zmiana tej osoby stanie sic konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezalektych od Wykonawcy (np. rezygnacja, itp.) 
5. W przypadku zmiany osoby Kierownika Budovvy nowa osoba powolana do 

pelnienia powierzonych obovvikzkow musi spelniae vvymagania okreglone w SIWZ dla tej 
fimkcji. 

6. Zamawiajkcy moZe za2kdae od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy, jeZeli 
uzna, Ze the wykonuje naleZycie swoich obowiftzkow vvynikajkcych z umowy. Wykonawca 
obovvikzany jest dokonae zniany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiajkcego. 

§ 5. 
1.Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo okreglone drogk postcpowania o udzielenie 

zamowienia publicznego na kwotc w wysokogci: 	 zl brutto, 
(slownie: 	 ), 
w tym 	 zi podaticu VAT w wysokogci 23% 
kwota netto w wysokogci 	  zi 
(slownie . 	  

Przy wycenie przyjcto: 
- koszt wykonania 1 szt. przylkcza za kwotc: 	 71 nett° 
Przy wycenie uwzglcdniono zajccie pasa drogowego i wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej 
2. Podstawc do okreglenia wytej wymienionego wynagrodzenia stanowi Oferta przetargowa 

stanovvikca zalkcznik do Umowy. 
3. Kwota okreglona w ust. 1 zavviera wszelkie koszty zwikzane z realizacjq zadania okreglone 

w SIWZ oraz Ofercie przetargowej Wykonawcy. 
4. Podane w ust. 1 wynagrodzenie the bcdzie podlegae waloryzacji ze wzglcdu na inflacjc. 

Stanowi ono ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przeclmiotu umowy za 
wyjktkiem sytuacji olcreglonej w ust. 5 niniejszego paragrafu i obejmuje wszystkie 
roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uvvzglcdnia ewentualne 
ryzyko zwikzane z wykonaniem wszystkich niezbcdnych prac i robot, ktore naleZy 
wykonad w celu poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca the moZe 
domagae sic podwy2szenia wynagrodzenia nawet w przypadku, gdyby po wykonaniu lub 
na etapie realizacji przedmiotu umowy okazalo sic, Ze faktyczne koszty odbiegajk od 
wysokogci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1 umowy. 

5. Powy2sze wynagrodzenie zostanie zmienione w wyniku zmiany przez ustawodawcc 
przepisow dotyczqcych ziniany stawki procentowej naleZnego podatku VAT. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia rownie2: wszelkie koszty dodatkowe zwikzane z 
realizacjk przedtniotu umowy (w tym: np. cla, podatki, ubezpieczenia i inne °platy, koszty 
zwikzane z uzyskaniem dolcumentow/pozwolexi, koszty przygotowawcze, pot7kdkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 
opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty zwikzane z odbiorami 
wykonanych robot, wlqczajkc w to prOby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, 
ekspertyzy, koszty przylkezen, itp.) oraz rozruch, koszty zwikzane z przeprowadzeniem 
prob i badari teehnicznych, utylizacji, ewentualne upusty, a take wszystkie inne wyroby i 



gwiadczenia niezbcdne do prawidlowej realizacji umowy). 
7. Wykonawca ogwiadcza, ze okreglajqc wynagrodzenie ryczaltowe bardzo staranie zapoznal 

sic z przecimiotem umowy, jej celami, oczekiwanymi rezultatami oraz warunkami 
wykonania i wszystkimi czynnikaini mogqcymi mite wptyw na cenc oraz ze naleZycie 
ocenil wartok przedmiotu umovvy w tym szczegolowo zweryfikowal dokumentacje 
projektowq do ktOrej nie vvnosi uwag. 

§ 6. 
1. Zaplata wynagrodzenia, o ictorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, na rzecz Wykonawcy bedzie 

nastcpowala w drodze faktur czcgciowych wystavvianych przez Wykonawce na podstawie 
podpisanych przez In2yniera Kontralctu oraz przedstawiciela Zamawiajqcego protokolOw 
odbioru wykonanych elementow robOt, zgodnie z § 12 ust. 1 —4. 

2. Zaplata wynagrodzenia z faktur czcgciowych, wskazanych w ustcpach powy2szych, nastqpi 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 	  
terminie 30 dni liczftc od dnia przedloZenia Zamawiajqcemu faktury VAT, przy czym za 
dzien zapiaty uwaZa sic dziell obciqtenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

3. Po dokonaniu protokolarnego odbioru koilcowego inwestycji zgodnie z § 12 ust. 8, 
Wykonawca wystawi fait-tug koncowquwzglcdniajqcq wartogo pozostalych 
nierozliczonych rob6t. 

4. Zamawiajqcy zaplaci wynagrodzenie z faktury koficowej po dokonaniu odbioru koncowego 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 	 , w 
terminie 30 dni liczqc od dnia przed1o2enia Zamawiajqcemu faktury VAT, przy czym za 
dzien zaplaty uwata sic dzien obciqtenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

5. W przypadku wystqpienia zwioki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwiold w usunicciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartoge z faktury kolicowej zostanie pomniejszona o 
wysokoge kar umovmych ustalonq w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 Umowy. 

§ 7. 
1.Wykonawcc obciktajqkoszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzqdzefi obiektew 

tymczasowych na terenie budowy. 
2. Wykonawca zobowiqzuje sic strzec mienia znajdujqcego sic na przekazanym placu 

budowy, zabezpieczye i oznakowa6 roboty, dba6 o przestrzeganie przepisow bhp oraz o 
stan techniczny i prawidlowok oDriakowania przez caly czas realizacji zadania oraz 
zapewnio warunki bezpieczefistwa. 

3. W trakcie realizacji rob& utrzymywae teren budowy w stanie wolnym od przeszkod 
komunikacyjnych oraz na bie2qco usuwae wszelkie urzqdzenia pomocnicze, zbedne 
materialy, odpady i gmieci oraz niepotrzebne urzqdzenia prowizoryczne. 

4. Do obowiqzkOw Wykonawcy naley w szczegolnoki: 
1)wykonanie czynnogci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane 
2) przestrzeganie ogolnych wymagati dotyczqcych robot w zakresie okreglonym 

w STWiORB 
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacjc technicznqinwestycji z 

uwzglcdnieniem wymagan okreglonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej 
4) kontrola jakogci materialbw i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB 
5) realizacja za1ecen wpisanych do dziennika budowy 
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajqcemu dokumentow pozwalajqcych na 

ocenc prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czcgciowego i odbioru 
ostatecznego rob6t w zakresie okreglonym postanowieniami STWiORB 

7) koordynowanie prac podwykonawcow 
8) informowanie InZyniera Kontraktu oraz Zamawiajqcego o probiemach lub 



okolicznogciach mogkcych wplyng na jakoge robot lub termin zakoriczenia robot 
9) niezwloczne informowanie Intyniera Kontralctu oraz Zamawiajkcego o zaistnialych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
10) zapewnienie dojazdu mieszkaricom do ich domOw prywatnych w razie, gdy 

wykonywanie przedmiotu zamowienia w jakiegokolwiek sposob zaklOca 
bezproblemowy dojazd do nieruchomogci powy2szym osobom (o ile bedzie 
wymagane). 

11) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzkdzeniem 
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczkcej 
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bcdzie 
uwzglgdniaa specyfikc robot, warunkow realizacji robot budowlanych, projektu 
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczkcych 
zapewnienia mediew dla potrzeb budowy, szczegOlowego hannonogramu prac, 
programu zapewnienia jakogci prac, jak i wykonania pozostalych spraw forma1no-
pravvnych ujctych w zakresie prac. 

12) Skladanie InZynierowi Kontraktu w terminie do 7 dnia kaZdego nastepnego miesikca 
realizacji umowy, miesiccznego raportu z postepu robot, okreglajkcego zgodnogo 
postepu robOt z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
fmansowym. Raport bedzie zawieral co najmniej: 
a) aktua1ny harmonogram wykonanych robot 
b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawcc oraz 

poszczegolnych podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania 
rzeczowego i fmansowego robot w odniesieniu do calogci robet z uvvzglcdnieniem 
formy (nazewnictwo i podzial na elementy/odcinki robot) wg harmonogramu 
rzeczowo-fmansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajkco od pocza ctku 
realizacji inwestycji 

13) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, vvymagane 
prawem, od wlagciwych wladz, swoim staraniem i na wlasny koszt. 
W porozumieniu z wladzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, 
Zamawiajgcy wyznaczy termin do zlotenia przez Wykonawcc pelnej dokumentacji 
wymaganej do uzyskania zezwoleri lub pozwoleri na prowadzenie prac na roZnych 
odcinkach robOt 

14) Wykonawca bcdzie przestrzegao wymagari zawartych w pozwoleniach lub 
zezwoleniach i zobowikzany jest umotliwie wystavviajkcym je wiadzom inspekcje i 
zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien umoliwiá wlagcivvym wiadzom 
udzial w badaniach i procedurach sprawdzajkcych. Jednakte udzial wlagcivvych 
wladz w tych testach the zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnogci 
przewidzianej w ramach Kontraktu 

15) Wykonawca na wlasnk odpowiedzialnoga i na swej koszt, podejmie wszelkie 
grodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelnkpraktykc budowlank i 
dogwiadczenie zawodowe oraz alctualne okolicznogci, aby zabezpieczye prawa 

posesji i budynkOw sksiadujkcych z terenem budowy i uniknk6 
powodowania tam jakichkolwiek zakloceri czy szkod. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiajkcego przed i przejmie odpowiedzialnoge materialnk za wszelkie skutki 
fmansowe z tytufu jaldchkolwiek roszczeti wniesionych przez wiagcicieli posesji 
czy budynkow sq_siadujwych z terenem budowy w zakresie, w jalcim Wykonawca 
odpowiada za talcie zaklocenia czy szkody 

5. Wykonawca najpoiniej w dniu przekazania terenu budowy przediozy do wgIgdu 
Zamawiajkcego dokument, o Ictorym mowa w ust.4 pkt. 11. 



6. Wykonawca ponosi peink odpovviedzialnok za teren budowy od chwili przejccia terenu 
budowy oraz Wykonawca zobowikzuje sic do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego 
jak i mienia podwykonawcow znajdujacego sic na terenie budowy, a take zobowiazuje 
sic zapewni6 zgodnie z obowiatzujkcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny 
pracy. 

7. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wlasny koszt. 
8. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowikzany jest w szczegolnoki do: 

1)odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, 
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzeri, socjalnych 

lub technicznych, dla personelu Wykonawcy, 
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialow budowlanych oraz ich 

skladowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d 
komunikacyjnych ze szczegolnym uwzglcdnieniem czystogci i droMoki dr6g 
dojazdowych do terenu budowy, oraz skladowania i biezgcego usuwania wszelkich 
zbccinych dla prawidlowego prowadzenia rob6t urzkdzen pomocniczych lub materialow, 
odpadow, nieczystogci oraz niepotrzebnych urzadzeti prow -izorycznych, 

4) dbaloki o utrzymanie ladu i porzqdku na terenie budowy, o schludny jej wyglqd na 
• zewnatrz, 

5) Po zakoriczeniu robOt uporzkdkowao teren budowy i przekazao go Zamawiajkcemu w 
terminie odbioru robot, 

9. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnogo za: 
1) szkody i nastestwa nieszczcgliwych wypadkow dotyczacych pracownilcOw 

Wykonawcy oraz ()sob trzecich przebywajkcych w rejonie prowadzonych robOt 
2) szkody wynikajqce ze zniszczefi oraz innych zdarzeti w odniesieniu do robOt 

materialOw sprzctu i innego mienia ruchomego zvviqzanego z prowadzeniem robOt 
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie 
gwarancji i rckojmi 

4) za wiakiwe zabezpieczenie przeciwpoZarowe terenu budowy i wykonawstwo prac 
potarowo niebezpiecznych 

5) szkody w nieruchomogciach lub sieciach powstale na terenie sksiadujacym z terenem 
budowy wskutek prowadzenia robot 

6) niewlakiwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osOb 

• nieupowationych 
10. Wykonawca bcdzie podejmowal, na wiasny koszt, wszelkie niezbcdne ustalenia, 

dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, 
w ktOrych sq, niezbecine do vvykonyvvania czynnogci objctych niniejsza Umowk. W tym 
celu winien on zapewnie i uZye wszelkich niezbcdnych urzqdzeti budowlanych, robot 
tymczasowych, grodkow transportu, materialow oraz wszelkich czynnikow niezbcdnych 
do dostarczenia i dystrybucji dostaw do rotnych punktow Robot. W przypadku 
korzystania przez Wykonawcc z istniejacego kontrolowanego rOd1a wody, paliwa, 
ogwietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowae sic do odpowiednich 
zarzqdzen przedstavvionych mu przez kompetentne wiadze oraz winien zaplacie za 
wynajccie tego ±ródla oraz uigcie wszelkie inne wymagane °platy. Wszelkie powy2sze 
koszty uwazLa sic za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy. 

§ 8. 
Zatnawiajacy zobowiazuje sic do: 
1. Dostarczenia w komplecie dokumentacji technicmej inwestycji w terrninie 7 (siedmiu) dni 

od daty podpisania niniejszej umowy. 



2. Przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy. 
3.Dokonywania i potwierdzania zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez 

Wykonawcc. 
4. Dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych. 
5.Regulowania platnoici vvynikajkcej z vvystawionej na zasadach olcreAlonych w § 6 niniejszej 

umowy, falctury. 
§ 9. 

1. Wykonawca zobowiaLzuje sic wykonao przedmiot robOt Umowy z materialow wlasnych i 
przy tityciu narzcdzi i sprzctu, do IctOrych Wykonawca posiada prawo do dysponowania. 
2. Na katde tkdanie Zamawiajkcego lub Intyniera Kontraktu Wykonawca obowikzany jest 
okazae w stosunlcu do wskazanych materialOw certyfikat zgodno§ci z Polskk Norma lub 
aprobatc technicznk. 

§ 10. 
1. Wykonawca mote wykonad przy udzia1e Podwykonawcow nastcpujkce roboty: 

1)	  
2)	  

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona silami wlasnymi. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajkcego pelnk odpowiedzialnoge za roboty, ktore 
wykonuje przy pomocy podwykonawcOw i przyjmuje wobec nich funkcjc koordynacyjnk. 
W przypadku powierzenia przez Wykonawcc realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowikzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naletnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminow platno§ci olcre§lonych w umowie z 
Podwykonawck. 

3. Wykonawca the poleci bez zgody Zamawiajkcego innych robot nit wskazane w ust. 1 
plct. 1 —2 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca jest zobowikzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umovvy o 
podwykonawstwo, IctOrej przedmiotem sk roboty budowlane. 

5. Nie pOiniej nit 14 dni przed planowanym rozpoczcciem wykonywania robot przez 
Podvvykonawcc, Wykonawca przedloty Zamawiajkcemu projekt tunowy z Podwykonawck. 

6. Umowa z Podwykonawck povvinna zawierad nastcpujkce postanowienia, 
a) terminy platno§ci wynagrodzenia Podwykonawcy powinny bye zgodne z przepisami 

ustavvy o terminach platnoAci w transakcjach handlowych, 
b) w przypadku the zaplacenia przez Wykonawcc wynagrodzenia za wykonane przez 

Podwykonawce roboty, Zamawiajgcy zaplaci Podwykonawcy kwotc naleknego 
wynagrodzenia, the wytszk nit kwota wynikajkca z zatwierdzonego przez 
Zarnavviajacego obmiaru robot wykonanych przez Podwykonawcc z zastosowaniem cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

7. Umowa z Podwykonawck nie mote zawierae postanovvien: 
a) uzalekniajkcych uzyskanie przez Podvvykonawcc platnoki od Wykonawcy od zaplaty 

przez Zamawiajkcego Wykonawcy vvynagrodzenia obejmujkcego zakres robot 
vvykonanych przez Podwykonawcc, 

b) uza1e2niajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcc, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajkcego Wykonawcy. 

8. W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawck jest zawierana w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestnikow Konsorcjum. 

9. Jeteli Zamawiajkcy w terminie 14 dni od przedlotenia mu projektu umowy z 
Podwykonawck nie zglosi na piAmie sprzeciwu lub zastrzeten, uwata sic, te wyrazil zgodc 
na zawarcie tunowy. 

10. Po uzyskaniu zgody Zamawiajkcego na zawarcie umowy z Podvvykonawck lub po 
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajkcego sprzeciwu lub 



zastrzeten do projektu umowy, Wykonawca przedloty Zamawiajkcemu umowc zawartkz 
Podwykonawck najpoithej na dzien przed rozpoczcciem wykonywania robot przez 
Podwykonawcc. 

11.Wykonawca przedloty wraz z projektem umowy z Podwykonawck odpis z Krajowego 
Rejestru Skdowego Pod-wykonawcy lub inny wiagciwy dokument z uwagi na status prawny 

podwykonawcy, potwierdzajkcy uprawnienia osOb zawierajkcych umowc w imieniu 
Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

12. Do zmian do umow pomicdzy Wykonawck a Podwykonawck stosuje sic zasady majkce 
zastosowanie przy zawieraniu tunowy z Podwykonawck. 

13. Wykonawca jest zobowikzany do zaplaty wynagrodzenia naletnego podwykonawcy w 
terminach platnogci okreglonych w zawartej z nim umowie. 

14. Wykonawca jest zobowikzany przed1oty6 wraz z rozliczeniami naleinego mu 
wynagrodzenia ogwiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty 
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktorych termin uplynkl w 
danym okresie rozliczeniowym. Ogwiadczenia, naletycie podpisane przez osoby 
upowa:znione do reprezentowania skladajkcego je Podwykonawcy lub dowody powinny 

•
potwierdza6 brak zaleglogci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich vvymagalnych 
wynagrodzen Podwykonawcow vvynikajkcych z umow o podwykonawstwo. 

15.Jeteli w terminie okreglonym w umowie z Podwykonawck, na ktOrej zawarcie 
Zamawiajkcy wyrazil zgodc, Wykonawca nie zaplaci w calogci lub w czegci wynagrodzenia 
naletnego Podwykonawcy, to Podvvykonawca mote zwrocio sic z tkdaniem zaplaty 
wynagrodzenia bezpogrednio do Zamawiajkcego. 

16. Zamawiajkcy jest zobowikzany wezwao Wykonawcc do dostarczenia w terminie 7 dni od 
daty doreczenia tkdania Podwykonawcy dowodu, e roszczenia Podwykonawcy zostaly 
zaspokoj one, the powstaly albo wygasty. 

17. Zamawiajkcy jest zobowikzany zaplacie Podwykonawcy naletne wynagrodzenie, jeteli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnoge dokumentami potwierdzajkcymi naletyte 
wykonanie i odbi6r robot. W przypadku sporu pomiccizy Wykonawck a Podwykonawck 
dotyczacego zasadnogci lub wysokogci wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamavviajacy 
kwotc objetk sporem sklada do depozytu skdowego. 

18. Kwota naletna Podwykonawcy zostanie uiszczona w ziotych polskich (PLN). 
19. Kwotc zaplaconk Podwykonawcy lub skierowank do depozytu skdowego Zamawiajkcy 

potrkca z wynagrodzenia naletnego Wykonawcy. 

• 20. W przypadku zastqpienia biorkcych udzial w realizacji czcgci zamowienia podmiotow 
trzecich, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamowien publicznych, za 
pomock ktorych Wykonawca wykazal spelnianie warunkOw udzialu w postcpowaniu 
innym Podwykonawcq, Podvvykonawca ten powinien wykazat spelnianie warunlcow w 
zalcresie nie mniejszym nit dotychczasowy Podwykonawca. 

21. Zamawiajkcy mote t kdao od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeteli zachodzi 
uzasadnione podejrzenia, ze sprzct techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje 
Podwykonawca the dajk rekojmi naktytego i terminowego wykonania powierzonych 
podwykonawcy robot. 

22. Zarnawiajkcy mote taclao natychmiastowego usuniccia przez Wykonawcc Podwykonawcy 
w przypadku niewypelnienia przez Wykonawcc okreglonych powytej obowikzkow 
dotyczftcych podwykonawstwa. 

23. Zmiana Podwykonawcy the wymaga zmiany umowy. 
24. Powytsze zasady majk zastosowanie do dalszych Podwykonawcow. 
25. Jeteli zobowikzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwikzane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dlutszy ni okres gwarancyjny 
usta1ony w umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowikzany na 



tqlanie Zamawiajkcego dokonao cesji na jego rzecz korzyki wynikajkcych z tych 
zobowikzari. 

26. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujkce obowikzki szczegOlowe: 
a) informowania Zamawiajkcego o koniecznoki wykonania robot dodatkowych 

i zamiennych niezwlocmie, nie pOiniej jednak nik w terminie 3 dni od stwierdzenia 
koniecznoki ich wykonania, 

b) informowania Inkyniera Kontraktu o terminie odbioru robot zanikajkcych tub 
ulegajkcych zakryciu. W przypadku zaniechania powy2szych obowikzkow 
Wykonawca: 
- bedzie zobowikzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworOw niezbednych do 

zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego, 
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia 

do stanu poprzedniego na koszt wlasny Wykonawcy, 
c) ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod ktOre mogq wystkpie w zwikzku ze 

zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnoki cywilnej w szczegolnoki: 
- robot, urza_dzeit oraz wsze1kiego mienia zwikzanego bezpogrednio z wykonywaniem 

•
robOt od zdarzeti losowych, 

- odpowiedzialnoki cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczegliwych wypadkow 
dotyczkcych pracownikow i osob trzecich, powstalych w zwikzku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi. 

d) tunokliwienia Zamawiajkcemu w kakdym czasie przeprowadzenie kontroli 
realizowanych robot, 

§11. 
1. Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Zamawiajkcy moke realizowae uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizycme przedmiotu 

umowy niezaleknie od uprawnien wynikajkcych z gwarancji. Okres rekojmi wynosi 
12 miesiecy. 

3. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koficowego. W przypadku wczeAniejszego 
przekazania obiektu do eksploatacji, termin rekojmi i gwarancji biegnie od daty 
przekazania. 

4. Zamawiajkcy mote dochodzie roszczeti z tytulu gwarancji take po okresie olcreAlonym 
w ust. 1 niniejszego paragrafu , jekeli zglosil wade przed uplywem tego okresu. 

5. Jezeli Wykonawca the przystkpi do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez 

• Zamawiajkcego, to Zamawiajkcy mote zlecie usuniccie ich stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedk pokrywane w pierwszej 
kolejnoki z zatrzymanej kwoty bedasej zabezpieczeniem nakkytego wykonania umowy. 

§ 12. 
1. Odbiory czekiowe robot oraz odbiory robot zanikajkcych dokonyvvane bedkprzez 

Zamawiajkcego z udzialem Inkyniera Kontraktu po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez 
Wykonawce o gotowoki robot do odbioru w cikgu 3 dni od daty zgloszenia. 

2. Wszelkie koszty zwikzane z odbiorami (takie jak: szczegolowe ekspertyzy tecImiczne, 
aprobaty oraz inwentaryzacje powykonawcze itp.) pokrywa Wykonawca. 

3. Strony postanawiajac, ze z kaidej czynnoki odbioru bedzie spisany protokol, zawierajkcy 
wszelkie usta1enia dokonane w tolcu odbioru, jak tet terminy wyniaczone na usuniccie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. Protokol odbioru czekiowego wykonanych elementow robot musi zawierae opis 
i warto§o zrealizowanych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym. 
Zalasznikami do protokolu beck: 
1) raport sporzkdzony zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 12 



2) szkice geodezyjne 
3) raport z inspekcji telewizyjnej 
4) wskatniki zageszczenia grtmtu 

5. Jeteli w toku czynnogci odbioru zostank stwierdzone wady w wykonaniu elementOw rob6t 
skladajkcych SiQ na przedmiot Umowy, Zamawiajkcemu przyslugujknastepujkce 
uprawnienia: 
a) jeteli wady nadajk sic do usuniecia, mote odmowid odbioru do czasu usuniccia wad, 
b) jeteli wady the nadajk sic do us -uniecia i uniemotliwiajk titytkowanie przedmiotu 

Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajkcy mo2e 24.claa wykonania przedmiotu 
Umowy ponownie pod rygorem odstqpienia od Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowikzany do zawiadomienia Zamawiajkcego o ustmieciu wad oraz 
do 2ftdania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych poprzednio robot jako 
wadliwych. 

7. Strony zgodnie ogwiadczajk, it odbior koricovvy rob6t nastqpi w terrainie 10 dni od dnia 
zgloszenia przez Wykonawcc zamkniccia prac budowlanych objctych niniejszkUmowk. 

8. Odbior koricowy rob& nastqpi przy udziale Wykonawcy, Zamawiajkcego, 

•
Intyniera Kontraktu oraz przedstawicieli innych jednostek , kt6rych udzial nakazujk 
odrcbne przepisy, stosownie do postanowien zawartych w ustcpach powytszych. 
Odbior koricowy mo2e nastkpio tylko vvtedy, gdy nie zostank stwierdzone tadne wady lub 
usterld w przedmiocie odbioru. Z odbioru koricowego robot zostanie sporzkdzony 
protokol, podpisany przez Zamavviajkcego, Wykonawcc, Intyniera Kontralctu oraz 
przedstawicieli innych jednostek obecnych przy odbiorze. 

9. Na dzien zgloszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowikzany jest przekazae 
Intytherowi Kontraktu do sprawdzenia doktunenty, ktore bedk stanowid podstawc 
rozpisania odbioru : 
1) inwentaryzacjc geodezyjnk powykonawczk 
2) protokoly odbior6w technicznych, atesty na utyte materialy 
3) dokumentacjc powykonawczk ze wszystkirni zmianami dokonanymi w toku budowy 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Intyniera Kontraktu 
4) dziennik budowy 
5) ogwiadczenie kierownika budowy o zgodnogci wykonania obiektu z projektem 

budowlanym i warunlcami pozwolenia na budowc, obowikzujkcymi przepisami i 
Polsldmi Normami 

• 6) zestawienie faktur z podaniem ich wartogci, tqcznie z fakturk koricowk lub 
wyszczegolnieniem zobowikzan na thief" odbioru 

§ 13. 
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajkcemu kary umowne za: 

a) odstqpienie od umovvy przez Zamawiajkcego na skutek okolicznogci, za ktore 
odpowiada Wykonawca w wys. 10% wynagrodzenia umownego za caloge zamOwienia. 

b) zwtokc w wykonaniu przedmiotu umovvy w wysokogci 0,05 % wynagrodzenia 
umownego za ka±dy dzieti zwloki. 

c) zwlokc w usunicciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w olcresie gwarancji jakogci 
w vvysokogci 0,05 % wynagrodzenia umownego za katdy dzieri zwtoki liczkc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiajkcego na usuniccie 

2. Zamawiajkcy zaplaci Wykonawcy karc umownk za odstkpienie od umowy wskutek 
okolicznogci, za ktore odpowiada Zamawiakcy z wylkczeniem tych, o ktOrych mowa 
w art.145 Ustawy prawo zamowien publicznych w wysokogci 10 % wynagrodzenia 
umownego za calogo zamovvienia. 

3. Nie zastosowanie sic Wykonawcy do obowikzku usuniccia wad w wyznaczonym terminie 



spowoduje usuniccie ich przez Zamawiajqcego na koszt i odpowiedziainoge Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokogci rzeczywigcie 
poniesionej szkody i utraconych korzygci. 

5. Zamawiaj key mote dokong potrqcenia kar umownych z platnokiami naletnyrai 
Wykonawcy objqtymi wystawionymi przez Wykonawcq fakturami VAT. 

6. Zaplata, kar umownych the vvplywa na zobowiqzania Wykonawcy, jegli termin ukonczenia 
zostanie przediutony po tym, jak zostaly zaplacone kary umowne, Zamawiajqcy dokona 
korekt w przyszlych platnokiach za wszelkie nadplaty kar umownych zaplaconych 
przez Wykonawcc. 

7. Limit odpowiedzia1noki Wykonawcy z tytutu zwtoki vvynosi 20% wynagrodzenia 
okreglonego w § 5 ust. 1. 

§ 14. 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naletytego wykonania umowy w wysokogci 5% 

wynagrodzenia brutto okreglonego w § 5 Umowy, co stanowi 
kwotc - 	 zl, 

• 	
(stovvnie: 	  

2. Zabezpieczenie, o ktoryna mowa w ustcpie poprzecizajacym Wykonawca wnosi w formie 

3. Wykonawca vvnosi zabezpieczenie the poiniej nit w dniu zawarcia umowy. 
4. Wniesione przez Wykonawcc zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu stuty pokryciu roszczeri z tytulu niewykonania lub nienaletytego wykonania 
umovvy. 

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 zostanie zwrOcone odpovviednio 
w nastcpujqcych terminach: 

a) kwota stanowiqca 70% zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania 
bqdi nienaletytego wykonania Umowy w terminie 30 cini od dnia wykonania 
zamowienia i uznania przez Zamawiajqcego przedmiotu Umowy za naletycie 
wykonany, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru koncowego robot, o ktorym 
mowa w § 12 ust. 8 Umowy. 

b) lcwota stanowiqca 30 % zabezpieczenia the poiniej ni. w 15 dniu po uplywie okresu 
rekojmi, kt6re zostaly przez strony okreglone w § 11 Umowy. 

§15. 
1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstqpienia od Umowy w nastcpujqcych przypadkach: 

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoki powodujqcej, 2e vvykonanie Umowy 
the lety w interesie publicznym, czego the motna bylo przewidziee w chwili zawarcia 
Umowy, Zamavviajkcy mote odstqpie od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziqcia 
wiadomogci o powytszych okolicznogciach, 

b) w razie upadlogci lub rozwiqzania firmy Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajccia majqtku Wykonawcy, 
d) Wykonawca the rozpoczql robot w terminie okreglonym w § 3 Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn bqdt the podejmuje przerwanych robot, pomimo uprzedniego 
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajqcego do podjccia przerwanych robot 
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni i przerwa ta trwa dlutej nit 10 dni. 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszqUmowqw sposob niezgodny 
z Dolcumentacjft projelctowq, wykonawczq lub Umowa, 

2. Odstqpienie od Umowy powinno pod rygorem niewatnoki nactqpia w formie pisemnego 
ogvviadczenia wraz z uzasadnieniem dorcczonego Wykonawcy co najmniej na 14 dni przed 
terminem odstqpienia. 



3. Nadto stronom przysluguje prawo odstqpienia od Umowy w przypadkach, o ktOrych mowa 
w art. 636, art. 637, art. 640 k.c. 

4. W wypadku odstqpienia od Umowy, Wykonawcc oraz Zamawiajacego obciataja 
nastcpujace obowiftzki: 
a) w tenninie siedmiu dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug 
stanu na dzien odstqpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uprzednio uzgodnionym przez 
strony Umowy, 

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialOw, konstrukcji lub urzadzeti, ktore nie mogq bye 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjctych niniejszq Umowq, jeteli 
odstqpienie nastapito z przyczyn niezaletnych od niego. 

5. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczajace. Odbior rob6t zostanie potwierdzony protokolem przekcia terenu 
budowy. 

6. Wykonawca usunie z terenu budowy niezwlocznie, nie potniej nit w terminie 30 dni 
urzqdzenia przez niego dostarczone. 

7. Zamawiajacy w razie odstqpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca the 
odpovviada, obowiazany jest do: 
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore 

zostaly wykonane do dnia odstqpienia, 
b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreglonych w ust. 4 pkt. c niniejszego 

paragrafu Umowy, 
c) przejccia od Wykonawcy pod swOj dozor terenu budowy, ktore nastqpi protokolem 

przejccia terenu budowy. 

§ 16. 
1. Zmiana postanowidi niniejszej Umowy mote nastapie pod rygorem niewatno§ci wylacznie 

na piAmie za zgodq stron, w granicach okreglonych w art. 144 Ustawy Prawo zamowieri 
publicznych. 

2. Zamawiajacy przewiduje motliwoge dokonania zmiany umowy w zakresie i przypadkach 
olcreglonych w SIWZ wylqcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem niewatnoki. 

3. Zmiana istotnych postanovvien niniejszej Umowy w stosunku do tregci oferty, na 
podstawie, kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegolnie 
uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3 — 13. 

4. Zmiana mote obejmowae: 
1) zmiane dokonanq na podstawie art. 23 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane, zmiana w 

rozwiqzaniach projektowych, jeteli sq one uzasadnione konieczno§cia_ zwickszenia 
bezpieczeristwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budovvy 
Katdorazowo na taka zmiane musi wyrazie zgode projektant sprawujqcy nadzer autorski 

2) wydfuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystqpienia opoZnien opisanych w 
§ 3 ust. 4 niniejszej umowy 

3) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach zmianc zakresu robot planowanych do 
powierzenia podwykonawcom 

4) wystapienia uzasadnionej koniecznoki zmiany ktoregokolwiek z terminOw wskazanych 
w umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej zmiana 
terrninow realizacji Projektu wynikajqcej z zawartej umowy o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, okresu kwalifikowania wydatkOw 
lub okresu obowiazywania Umowy na dofinansowanie 



5. Zmiany mogk bye wprowadzone jednk z nastepujqcych metod: 
1)Wykonawca mote zaproponowad Zmianc, przez zlotenie pisemnej propozycji zmian, 

ktere zdaniem Wykonawcy w razie przyjccia pozwolk skrecie okres realizacji umowy 
lub obnitk koszty realizacji umowy 

2) Zamawiajkcy mote przedlotye propozycjg zmian, jeteli ich wprowadzenie jest 
konieczne dla prawidlowej real izacji umowy, ktore w razie przyjccia pozwolk 
skrocie okres realizacji tunowy lub obnitk koszty realizacji umowy 

6. Katda ze stron przedIdadajkc drugiej stronie propozycjc zmian spelniajkck vvymogi okreglone 
w ust. 5, wraz z 4 propozycjk przedloty: 

1)opis proponowanych zmian i hamionogram wykonania zmian 
2) szacunki dotyczkce wplywu zmian na wynagrodzenie naletne Wykonawcy wraz 

z uzasadnieniem. 
7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajkcy, w porozumieniu z Intynierem 

Kontraktu, (w zaletnoki od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bkdt odrzuci otrzymank 
propozycjc zmiany bkdi w tym terminie wystkpi do strony wystcpujkcej z propozycjkzrnian 
przesylajkc zmodyfikowankpropozycjc zmian spelniajkckvvymogi opisane w ust. 6 
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8. W przypadku uplywu terminu podanego w ust. 7, traktuje sic it propozycja wprow. dzenia 

zmian zostala odrzucona. 
9.Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majk zastosowanie postanowienia 

ust. 7 - 8. 
10. W przypadku przyjccia propozycji znaian wchodzk one w tycie pod warunldem objccia ich 

pisemnym aneksem. 
11.Zmiana the mote powodowae zmiany Icwoty okreglonej § 5 ust. 1, przy przyjcciu ktorej w 

postepowaniu o udzielenie zamovvienia publicznego na wykonanie zarnewienia bcdkcego 
przedmiotem niniejszej umowy zostalaby wybrana inna oferta, a niteli oferta Wykonawcy. 

12. Katda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi bye dokonana poprzez podpisanie 
Aneksu. Ztniana Umovvy- Aneks the mote bye podpisany poiniej nit 15 dni przed 
uplywem terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 2. 

13. Zmiana Umowy dokonana z nantszeniem postanowien ust. 3-13 jest niewatna. 

§17. 
1. W razie zaistnienia sporow na tie wykonywania niniejszej Umowy strony zobowikzujk sic 

do podjccia prob ich polubovvnego rozstrzygniecia. 

• 	2. W przypadku braku motliwoki polubownego rozstrzygniccia sporow wlakiwym do ich 
rozstrzygniccia jest Skd wlakiwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego. 

§ 18. 
Wykonawca the mote bez zgody Zamawiajasego zaciggae kredytew, udzielae porcczen oraz 
dokonywae innych czynnoki, dla ktorych zabezpieczeniem bylby teren budowy. 

§ 19. 
Wykonawca the mote bez zgody Zamawiajkcego dokonat cesji wierzytelnoki wynikajqcej z 
niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

§ 20. 
W sprawach the uregulowanych niniejszk Umowk stosuje sic przepisy Ustawy Prawo 
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego. 



§21. 
Integralnq czcge niniejszej Umowy stanowiq zalgczniki: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 
4. Harmonogram rzeczowo-fmansowy 

§ 22. 
Umowc niniejszk sporzkdzono w 3-ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, z ktorych dwa 
otrzytnuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca. 

Zaniawiajgcy: 	 Wykonawca: 

mgr 11, rek M kowski 
8 9 

• 



Zallicznik nr 6— WzOr gwarancji naleiytego wykonania umowy na roboty budowlane 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylqczami do granic posesji w ul. Borowej w 
Zdmiskiej Woli" 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 17/2014/3UE 

Uprawnionym z tytufu gwarancji jest : 
Miejskie Przedsicbiorstwo WodociagOw i Kanalizacji w Zdmiskiej Woli Sp. z o.o., 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdmiska Wola, Polska 

Gwarantem jest : nazwa(y) (firma) i adres(y) Wykonawcy(ow): 

411 	1. Niniejsza gwarancja obejmuje caloge przedmiotu zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przylkczami do granic posesji w ul. Borowej w Zdunskiej Woli" 
Umowa z dnia 	  przekazanych do utytkowania protokolem odbioru 
kolicowego z dnia 	  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej gwarancji za caly przedmiot 
Umowy, w tym talde za czeki realizowane przez podwykonawcow. 

3. Gwarancja nale±ytego wykonania umowy na roboty budowlane wchodzi w Zycie i 
uzyskuje moc obowiazujqca_od podpisania Umowy na roboty budowlane przez obie 
strony tj. Wykonawcc i Zamawiajacego. 

4. Termin gwarancji liczony jest od daty protokolu odbioru kmicowego i vvynosi 36 miesiccy. 
5. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwolalna. Gwarancja wykonania musi bye wykonalna 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Gwarant o§wiadcza, Ze objcty gwarancja obiekt zostal wykonany zgodnie z Umowa, 

dokumentacjq techniczna, i aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
7. Wszelkie spory dotycz4ce gwarancji podlegaja rozstrzygnicciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji Sadu wlakiwego dla siedziby 

0
Zamawiajacego. 

8. Niniejsza gwarancjc sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z kt6rych dwa 
otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawca. 

	 , dnia 	  
(miejscowok) 	 (data) 

Nazwisko i imiq 	  

W imieniu 	  

Podpis 	  

(pieczed firmowa Gwaranta oraz pieez4tka imienna 
i podpis osoby reprezentuAcej Gwaranta) 


