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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ obowiązują przepisy uPzp i jej aktów 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 
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Prezes Zarządu MPWiK  
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 08.12.2014 r 

 publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej 

 przepisy uPzp i jej aktów 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

 Formularz 2.1.        Oferta  

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym 
do realizacji zamówienia. 

 Formularz 3.4.   Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym; 

Formularz 3.5. Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej. 

Tom II: PROJEKT UMOWY – ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY UMOWA ZOSTAŁA 
PODPISANA NA WARUNKACH TU OKREŚLONYCH 

Tom III: Załączniki: 

- projekt budowlany, wykonawczy 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

- przedmiary robót 

- opis przedmiotu zamówienia 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
 ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
            tel. / fax  (43) 678-43-66 

http://mpwik-poddebice.pl  
e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl 

            Regon: 730340819    NIP: 828-000-18-02 
            KRS 0000176772 
 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MPWIK 775/2014. 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

3.2. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę 
Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1. 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych i środków PROW. 

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 5.1     Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 
Zadanie realizowane na warunkach Decyzji Starosty Poddębickiego- pozwolenie na budowę Nr 
92/2014 z dnia 29.04.2014r. znak BI.6740.438.104.2014 i zatwierdzonej tą decyzją dokumentacji 
projektowej.   

5.2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe (projekt budowlany, 
wykonawczy), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, opis 
przedmiotu zamówienia, które znajdują się w załączniku do SIWZ oraz  SIWZ. 

Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., poleceniami inspektora 
nadzoru, oraz wymogami niniejszej SIWZ. 
 
 

Kod CPV 45000000-7 

Zakres robót 

Zakres robót  obejmuje: 
- wykonanie robót budowlanych 
- wykonanie robót elektrycznych 
- wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w  wymaganym zakresie, 
- wykonanie trawników, 
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- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie. 
- zapewnienie  nieprzerwanej, ciągłej dostawy wody odbiorcom o odpowiednich parametrach 

jakościowych określonych we właściwych przepisach prawa podczas trwania inwestycji. 

Oprócz wykonania w/w Robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskania w imieniu Zamawiającego 
wszystkich niezbędnych dokumentów (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) 
niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie od inspektora nadzoru 
budowlanego.   
W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiający uzna spełnienie tego 
warunku po okazaniu zlecenia i wniesienia opłaty za wykonanie inwentaryzacji przez 
uprawnionego geodetę. 
 

PRZEDMIARY ROBÓT OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRAC - MAJĄ CHARAKTER 
INFORMACYJNY I NIE OBEJMUJĄ WSZYSKICH PRAC PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, KTÓRE POWINIEN WYKONAĆ WYKONAWCA 

5.3.   Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu narzędzi i sprzętu 
będącego w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczonych przez niego wyrobów budowlanych. 
Materiały, surowce i produkty do wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca. Materiały, 
surowce i produkty, powinny odpowiadać, co do jakości i parametrów wymogom, o dopuszczeniu 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane. 
Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie 
lub normy innych państw członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego przenoszących te 
normy. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać znak „CE” (potwierdzający, 
iż wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu). 

             Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów i urządzeń na równoważne, jeżeli Wykonawca 
zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Prawo zamówień publicznych wykaże, że oferowane przez 
niego równoważne materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę równoważne materiały i urządzenia 
spełniają wymagania określone przez zamawiającego, należy : 

Znajdujące się w dokumentacji postępowania znaki towarowe lub nazwy własne wskazujące na 
pochodzenie danego materiału lub urządzenia mają charakter wyłącznie informacyjny w celu 
umożliwienia wykonawcom ustalenia równoważności. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące równoważności należy wyjaśnić kierując do Zamawiającego 
wniosek o Wyjaśnienie SIWZ. 

 
5.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w celu dokonania oceny dokumentów                       

i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

5.5. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 
przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp. 

5.6. Podwykonawstwo. 
 
5.6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom.              

W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

5.6.2.   Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w umowie z podwykonawcą znalazły się zapisy, iż: 
1) w umowie o podwykonawstwo winna być wskazana osoba do kontaktu po stronie 

podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy, 
2) umowa o podwykonawstwo winna zawierać wymóg udziału przedstawiciela podwykonawcy 
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albo dalszego podwykonawcy w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, jeżeli temat 
spotkania dotyczy omówienia realizacji zakresu robót wykonywanego przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, 

3) umowa o podwykonawstwo winna zawierać wymóg udziału przedstawiciela podwykonawcy 
albo dalszego podwykonawcy w odbiorach robót, jeśli odbiór dotyczy zakresu robót 
wykonywanego przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcy, 

4) zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 
wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

5) w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom należy wskazać jaki procent robót 
zostanie przekazany do wykonania przez podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę w 
stosunku do umowy podstawowej. Wynagrodzenie z umowy z podwykonawcą czy dalszym 
podwykonawcą nie może przekroczyć procentu ustalonego jako zakres robót, 

6) termin wykonania robót przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę nie może być 
dłuższy niż termin wykonania robót wynikającym z umowy zawartej przez Zamawiającego                     
i Wykonawcę 

7) sposób wykonywania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny                                     
z dokumentami projektowymi, kosztorysami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót zawartymi w SIWZ 

8) umowa zawierana z podwykonawcą albo dalszym podwykonawcą winna zawierać zapisy                       
o obowiązkach wynikających z zapisów § 6 ust. 5-13 umowy zawartej przez Zamawiającego                      
z Wykonawcą, 

9) umowa zawierana z podwykonawcą albo z dalszym podwykonawcą winna zawierać 
zastrzeżenie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców                      
lub dalszych podwykonawców oraz zapis, iż Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 
żądania przedstawiania mu na każde żądanie dowodów zapłaty należnego podwykonawcom albo 
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. 

5.6.3.   Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z 
uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu. 

 Zgłoszeniu podlegają umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy                   
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli wartość każdej z tych umów jest większa            
niż 50 000,00 zł. 

5.6.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy/ów. 

5.7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i 
36 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 

 
 

6. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany najpóźniej dnia 15.05.2015 r.   

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

7.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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7.1.2. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty Zamawiający 
wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp: 
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku. 

7.1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą; 

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.1.4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

7.2. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ. Ocena dokonana 
zostanie sposobem zero - jedynkowym, (spełnia - nie spełnia). 

7.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności 

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie ( zgodnie     
z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. 

7.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.1. 

7.2.2. Wiedza i doświadczenie 

1. Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie 
(zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 roboty budowlane, obejmujące swoim 
zakresem przebudowę stacji uzdatniania wody o  wartości każdej co najmniej 900.000,00zł. 

1) UWAGA: w przypadku wykonawców, którzy realizowali roboty budowlane w innych walutach 
niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania 
się ogłoszenia o zamówieniu. 
 

7.2.2. Wiedza i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2. 

7.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 
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Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z 
art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. 

7.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3. 

7.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
            Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które 

będą kierować robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie właściwe dla przedmiotu zamówienia w 
specjalności: 
a) konstrukcyjno – budowlanej - co najmniej jedna osoba, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  wentylacyjnych, wodociągowych i   kanalizacyjnych - 

co najmniej jedna osoba, 
c) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych - co 

najmniej jedna osoba. 
 
7.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4. 

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł 

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie 
zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.5. 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW 

8.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. 

2. wykazu osób  - na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3., które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami- na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 1 do 
Formularza 3.3. 
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3. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia - na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 2 do Formularza 
3.3. 

4. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia; 

5. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Pzp, na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. 

  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda żeby Wykonawca udowodnił, iż będzie 
dysponował tymi zasobami  w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia w postaci: 

1. dokumentów dotyczących charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym 
podmiotem, 
2. dokumentów dotyczących zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia. 

Podmiot, który zobowiąże  się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  z wykonawcą za 
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienie tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 

          
8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza 3.2; 

2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  
 

4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z  opłaca-
niem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda: 
złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – na formularzu zgodnym z treścią Formularza 
3.5; 
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8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.2. składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8.5.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się, także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

8.6.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków z art. 22. ust. 1 pkt 1, zamawiający dopuszcza możliwość 
złożenia wspólnego oświadczenia i zestawienia dokumentów wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia potwierdzających, że razem spełniają warunki. Potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp powinno być potwierdzone 
przez każdego z wykonawców. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, 
określonym w pkt 8.2. 

 

9.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,              
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

9.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
8. Wykonawcy przekazują pisemnie. 

9.2. Pozostałe wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

9.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 
odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert o którym mowa w 
pkt 13.3. – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

9.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 9.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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9.6. Pytania należy kierować na adres: 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. / fax  (43) 678-43-66 
e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl 

9.7. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 
 W sprawach formalnych: 

Andrzej Twardowski  – tel. 43 678-43-66  

 W sprawach merytorycznych: 
Michał Srogosz – tel. 43 678-43-66 
 

 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
 

       1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 40.000 zł.(słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
ustawy PZP, tj.: 
a) pieniądzu 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. 
Nr 96, poz. 620). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 
7. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 

8.  Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. 
 

 
11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu., o 
którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę 
samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie  złożone przez 
niego oferty zostaną odrzucone. 

12.2.  Oferta winna być wypełniona zgodnie z formularzem „Oferta” i formularzem tabeli elementów 
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scalonych. 

12.3. W jednym opakowaniu wraz z ofertą, winny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące 
Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 oraz niżej wymienione dokumenty: 

1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

12.4.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił    wzory  w 
formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami 
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

12.5.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. 

12.6.  Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

12.7.  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie 
czynności wymienionych w pkt 12.9. i 12.10. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

12.8.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

12.9.  Dokumenty składające się na ofertę – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

12.10.  Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 

12.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanej w pkt 12.12. i 12.13 W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości 
stron. 

12.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8, winny być 
trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W 
treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje 
zamieszczono. 

12.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 12.12, zawierały 
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. nazwy firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
12.14  Ofertę należy sporządzić w 1 oryginale. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane w 
następujący sposób: 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

 ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 

            „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu” 

„Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2014r, godz. 1000
 

12.15. Wymagania określone w pkt 12.11 – 12.14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z 
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

12.16 Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z wszystkimi dokumentami 
wchodzącym w skład SIWZ oraz ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ 
zamieszczanymi po terminie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej 
zamawiającego. 

 
13. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1.  Otwarcie ofert jest jawne. 
13.2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza

 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa 
(firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie. 

13.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice lub dostarczyć na adres 
Zamawiającego w terminie do 23 grudnia 2014r., godz. 1000 czasu lokalnego. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu  23 grudnia 2014r., godz. 1015 czasu lokalnego w p. nr 4. 

13.4.  Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 
 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Informacje ogólne. 
    Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej                         w 
wyniku postępowania o udzielnie niniejszego zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przed podpisaniem umowy. 

3. Forma wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach w: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy              

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001 
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 
5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w oryginale gwarancje: 

a)   na kwotę 10% wartości zamówienia z terminem ważności od daty zawarcia umowy do terminu 
przewidzianego na zakończenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale IV SIWZ 
wydłużonego o 30 dni, 

b)  na kwotę 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z terminem ważności             
na okres trwania rękojmi za wady wydłużony o 15 dni. 

6) Gwarancja powinna zawierać zapis o nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłacie na rzecz 
Zamawiającego należnego zobowiązania oraz, że ta zapłata zostanie dokonana na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego. Projekt gwarancji przed jej złożeniem jako zabezpieczenie wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy 
Pzp. 

8) Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie gwarancji uzyskać jego aprobatę. 
 

4.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 
30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta jest zwracana nie później 
niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

15.1  Za realizację przedmiotu zamówienia zamawiający przewiduje płatność ryczałtową. Cena oferty 
powinna być wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty wraz z tabelą 
elementów scalonych, zgodnie z pozycjami formularz elementów scalonych będącego 
załącznikiem do SIWZ. Załączony przez Wykonawcę do oferty kosztorys ofertowy będzie miał 
charakter informacyjny i pomocniczy. 

 

15.2   Za wykonanie przedmiotu umowy, wykonawcy przysługiwać będzie  wynagrodzenie ryczałtowe, 
którego definicję określa art. 632 kodeksy cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszelkie  koszty 
niezbędne do  wykonania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 
jak i również w niej nieujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty: 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowe, utrzymania zaplecza budowy,  związane z 
odbiorami robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, podatku od towarów i usług inne 
wynikające ze SWIZ. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i 
słownie.             

15.3.  Cena pozostanie niezmienna w okresie realizacji zamówienia Zakres robót, który jest podstawą do 
określenia ceny musi być zgodny z Projektem budowlanym. Przedmiary należy traktować jako 
element pomocniczy do określenia ceny oferty. 

16.  OPIS SPOSOBÓW OCENY OFERT I KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW. 
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16.1.  SPOSÓB OCENY OFERT. 

16.1.1. Zamawiający powołał Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia
 postępowania o udzielenie zamówienia w tym m.in. do oceny spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 

16.1.2. Zamawiający przy pomocy Komisji Przetargowej: 
1.   Dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą 
przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt. 7.2.2 i 7.2.3. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców; 

2.  Dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że 
zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t. j.: 
- oferta jest niezgodna z ustawą, 
- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 
- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych od Pzp przepisów. 

16.1.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem pkt 15.1.4. 

16.1.4. Zamawiający poprawi w ofercie: 
-  oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty. 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wszystkich dokonanych poprawkach Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
 

16.2  KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
16.2.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej 

przedstawione kryterium: 
          
 1. Cena 95 % 
           Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej.  

W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

 2. Termin wykonania - 5% 

              - 6 maja 2015 roku do 10 maja 2015 roku -  2 pkt 
              - 1 maja 2015 roku do 5 maja 2015 roku  -   3 pkt 
              - 26 kwietnia 2015 roku do 31 kwietnia 2015 roku  -   4 pkt 
              -  do 25 kwietnia 2015 roku  -  5 pkt 
 
16.2.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
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złożonych ofertach. 

16.2.3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o                                          
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3. w przypadku, o którym mowa w pkt. 16.2.2 złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej 
cenie, 

4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

5. postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.2.4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy: 
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia. 

16.2.5. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie  o zwrot 
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 
oferty. 

16.2.6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 
kolejnego postępowania które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 

 

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWYW SPRAWIE          
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Niezwłocznie zawiadomi go o wyborze jego oferty oraz określi termin 
zawarcia umowy. Wybrany wykonawca powinien po otrzymaniu tego zawiadomienia 
skontaktować się z zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy i 
przedstawić kosztorys ofertowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez 
któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

18.2.  Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy    
stanowiącej załącznik do SIWZ. 

18.3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy. 

18.4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy: 

-  Zmiana adresu do korespondencji; 
-  Utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy; 
-  Zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę. 



18 

 

 
19.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
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Rozdział 2 

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty 
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OFERTA 

 

 

Dla 

 Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Poddębicach Sp. z o.o.   

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: 

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

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

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

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _________________ PLN  
 (słownie złotych: _____________________________________________________)      
zgodnie z załączoną tabelą elementów scalonych. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ  wykonania zamówienia w terminie do  ……………….2015r. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na cały zakres robót na okres   
36miesięcy. 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy. 

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

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Istotnych Warunków Zamówienia, t. j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 

 a)* sami*/ wspólnie * z: 

 ………………………………………………………………………………………… 
(nazwa / firma, dokładny adres) 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący:………………………………………………………………... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach nr od _____ do _____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i 
nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na poniższy adres:                 
________________________________________________________________________ 

13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kartkach. 

 
14. WRAZ Z OFERTĄ składamy  oświadczenia i dokumenty na ______ kartkach. 

 
15.  OŚWIADCZAMY, że  cześć robót …………………………………………………… 
      Zamierzamy powierzyć Podwykonawcom.     

16.  ADRES fax do porozumiewania się z zamawiającym ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________ dnia __ __ 2014 roku 
* niepotrzebne skreślić                                  _____________________________________ 

( podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Rozdział 3 
 

 

Formularze dotyczące  Wykonawcy: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.               
1  na podstawie  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji 
zamówienia. 

Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym; 

Formularz 3.5. Informacja o przynależności  wykonawcy do grupy kapitałowej. 
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Formularz 3.1. 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 

Oświadczam/oświadczamy*, że spełniam/spełniamy* warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 __________________ dnia __ __ 2014 roku 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 3.2. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 24 ust. 1) 

 

 

 

 
(Wypełnia odrębnie każda z osób reprezentujących wykonawcę zgodnie z danymi zawartymi w KRS albo 

w ewidencji działalności gospodarczej lub osoba upoważniona przez Wykonawcę albo pełnomocnik/lider 

w przypadku konsorcjum i s.c. zgodnie z pełnomocnictwem złożonym wraz z ofertą ) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

 
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku,  poz. 907 ze 

zm.). 

 

 

  

 

 

 __________________ dnia __ __ 2014 roku 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 3.3. 

 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 
oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

 

NAZWISKO I IMIĘ ROLA W REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

WYKSZTAŁCENIE 

NR UPRAWNIEŃ 

1 2 3 4 

 

 

 

   

 

 

 

   

 
 

     __________________ dnia __ __ 2014 roku 

       

__________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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 Załącznik Nr 1 do Formularza 3.3. 
 

 

Oświadczenie 
o podstawie dysponowania osobami 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 

oświadczam, że wyszczególniona/wyszczególnione w tabeli Formularza 3.3 osoba/osoby * 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

     __________________ dnia __ __ 2014roku 

       

__________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 
*( np.: są/będą zatrudnione na umowę o pracę, o dzieło, zlecenie, umowę spółki, właściciel-wykonuje zamówienie 

osobiście,  itp. -  wpisać odpowiednio) 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik Nr 2 do Formularza 3.3. 

 

Oświadczenie 
dot. kwalifikacji zawodowych osoby/osób które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 
oświadczam, że wyszczególniona/wyszczególnione w tabeli Formularza 3.3 osoba/osoby które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada/posiadają kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 
 

 

 

 

 

 

     __________________ dnia __ __ 2014 roku 

       

__________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 3.4. 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 
oświadczam, że nasza firma zrealizowała wymienione w niniejszym wykazie i należycie 
(zakończyła)  roboty budowlane 
 

WYKAZ ROBÓT  BUDOWLANYCH 
Wartość 

robót 
Rodzaj robót Data 

wykonywania 
robót 

Miejsce 

wykonywania robót 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 
Załączam dokumenty – dowody dotyczące najważniejszych robót określające , że roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujący , że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

__________________ dnia __ __ 2014 roku 

___________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 3.5. 
 

 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI  WYKONAWCY DO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻACYCH DO TEJ  

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 
 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

- należy do grupy kapitałowej* 

* niewłaściwe skreślić 

UWAGA! W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić 
poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku 
przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić. 

Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

Lista podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

L.p. 

Nazwa i adres podmiotów 

 

 

 

 

 

 

  

__________________ dnia __ __ 2014 roku 
                                

                         ……………………………………… 

                                                                       podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Tom II 

 

PROJEKT UMOWY 
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UMOWA  NR 

 

W dniu ……………. 2014 roku w Poddębicach  pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach przy ul. Parzęczewska 29/35 które 
reprezentują: 
1. Włodzimierz Szymański  - Prezes Zarządu 
2. Michał Srogosz – Wiceprezes Zarządu 
 

a ....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanymi dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony z dnia 08.12.2014 r.  prowadzony 
na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, 
poz. 907 ze zm.) – zwaną dalej Prawem zamówień publicznych. 

 

§ 2 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

Zadanie realizowane na warunkach Decyzji Starosty Poddębickiego - pozwolenie na budowę Nr 
92/2014 z dnia 29.04.2014r. znak BI.6740.438.104.2014 i zatwierdzonej tą decyzją dokumentacji 
projektowej. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ.    

2. Opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe (projekt budowlany, 
wykonawczy), SIWZ, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 
Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,              
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., poleceniami inspektora 
nadzoru. 

 
3.   Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu narzędzi i sprzętu 

będącego w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczonych przez niego wyrobów budowlanych. 
Materiały, surowce i produkty do wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca. Materiały, 
surowce i produkty, powinny odpowiadać co do jakości i parametrów wymogom, o dopuszczeniu 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane. 
Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie 
lub normy innych państw członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego przenoszących te 
normy. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać znak „CE” (potwierdzający, 
iż wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu) . 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

 
5. Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów i urządzeń na równoważne jeżeli Wykonawca 

wykaże, że oferowane przez niego równoważne materiały i urządzenia spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego. 

 W zakresie potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę równoważne materiały i urządzenia 
spełniają wymagania określone przez zamawiającego, należy przedłożyć: 
dowód równoważności tych zmian przez wykazanie że materiały i urządzenia  maja przede 
wszystkim, takie same lub lepsze: 

- właściwości jakościowe i parametry użytkowe, 
- właściwości we wszystkich parametrach technicznych, 
- właściwości energooszczędne (powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji), 
- okresy gwarancyjne. 
 

6.  Zmiany, o których mowa w pkt. 4-5 niniejszego paragrafu musza być każdorazowo zatwierdzane 
przez inspektora nadzoru i zamawiającego. 

7.   Zmiany, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego paragrafu, nie spowodują zmiany ceny 
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w  § 12  pkt. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) dostarczenie dokumentacji projektowej w dniu zwarcia umowy. 
b) przekazanie placu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarci umowy, 
c) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
d) zapewnienie nadzoru, 
e) przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 

 

§ 4 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczna 
wykonania i odbioru robót, 

b) ustanowienie kierownika budowy, 
c) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo Budowlane, 
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy, 
e) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe 

lub tymczasowe, 
g) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie 

budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót, czystego i nadającego się do użytkowania, 

h) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,                                       
w tym bhp i p.poż, 

i) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części bądź majątku Zamawiającego – 
naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

j) zorganizowanie zaplecza techniczno-socjalnego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy, 

k) uzyskanie w imieniu Zamawiającego oraz  skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz   
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dokumentów koniecznych do wydania przez  inspektora nadzoru budowlanego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie (dokumentów odbiorowych), w szczególności  inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. 

l) przygotowanie harmonogramu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania 
placu budowy.   

m) zapewnienie  ciągłej dostawy wody odbiorcom o odpowiednich parametrach jakościowych 
określonych we właściwych przepisach prawa 

 

Zamawiający uzna spełnienie warunku z pkt. k w odniesieniu do  inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej po okazaniu  zlecenia i wniesienia opłaty za wykonanie  inwentaryzacji przez 
uprawnionego geodetę. 

 
§5 

Termin wykonania 

Roboty powinny być wykonane w terminie do ………………… 2015 r. 

 

§ 6 

Podwykonawstwo 

Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.  

Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 
podwykonawców. 

2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców: 

zakres robót ………………………………………………………………………………………………………….... 

3.  Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych  
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), 

4.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy/ów. 

5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane , do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  z 
projektem umowy. 

6.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7.   Zamawiający, w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub 

rachunku. 
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez 
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Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo , której 
przedmiotem są roboty budowlane : 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub 
rachunku . 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
jeśli wartość każdej z tych umów jest większa niż 50 000 zł . 

13. W przypadku o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  
30 dni , Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 7. 
 

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające 
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą bądź dalszym 
podwykonawcą. 
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi 
Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom. 
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę niniejszego zamówienia. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
7.   W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
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podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
8 .  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w 
części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 
9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
10.  Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu 
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na 
każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 
  

§ 8. 

Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana …………………………………………….…     
Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza: ............................................................................. 
tel. ........................................... 

 

§ 9. 

1. Wykonawca odpowiada za pracowników i zapewni osoby do wykonywania samodzielnych funkcji przy 
realizacji robót budowlanych. 

 Wykonawca  wyznacza Kierowników budowy w osobach: 
- kierownik w branży  konstrukcyjno - budowlanej -  …………………….……… tel. ........... 
- kierownik w branży  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  wentylacyjnych,  wodociągowych            

i kanalizacyjnych -  …………………………….…… tel. .......................... 
- kierownik w branży  instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                           i  

elektroenergetycznych -  ………………………….………… tel. .............................. . 
2. Wykonawca usunie w ciągu dwóch dni z terenu budowy osoby, które na uzasadnione zastrzeżenia 

Zamawiającego nie wykonują przedmiotu umowy zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, kosztorysem ofertowym,  techniczną specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacja projektowa oraz zasadami sztuki budowlanej wiedzy technicznej, zaleceniami 
producentów materiałów, z zachowaniem należytej staranności. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo przeprowadzania w toku realizacji oraz po zakończeniu wykonania umowy 
audytów i inspekcji z prawem wejścia na budowę wszystkich upoważnionych przez niego osób. 

2. Na wniosek Zamawiającego wykonawca udostępni wszystkie dokumenty i zapisy dotyczące 
wykonywanych robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać na budowie następujące 
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane: 
1) dziennik budowy, 
2) protokóły odbiorów robót zanikających, 
3) dokumentację powykonawczą. 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze techniczno-socjalne na czas 
trwania prac budowlanych . 

2. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. 
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3. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia mediów w zakresie, w którym będzie to niezbędne dla 
realizacji przedmiotu umowy i na własny koszt zamontuje urządzenia pomiarowe. 

 

§ 12. 

Wynagrodzenie 

l.  Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt. 1  strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe , którego definicję określa art.. 632 kodeksy cywilnego w wysokości brutto ( wraz z 
podatkiem VAT)  …………..………………….zł , stawka  podatku …….% 

     (słownie złotych: ………………………………………..………. ). 
     Wartość robót bez podatku VAT ……………………………zł 
       (słownie złotych: ………………………………………..………. ). 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacji przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenie 
ryczałtowego  określonego w pkt. pkt 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą 
zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej pkt 1 niniejszego paragrafu, poza 
okolicznościami przedstawionymi w pkt 3 niniejszego paragrafu. 

3.  W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób 
obliczenia kwoty, która będzie potracona wykonawcy, będzie następujący: 

      a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w tabeli elementów scalonych 
nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tej tabeli, od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy, 

      b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w tabeli elementów 
scalonych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu  
szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie tabeli elementów scalonych będącego 
załącznikiem do umowy. 

 

 

§ 13. 

Odbiór  robót 

1.  Wykonawca dokonuje   zgłoszenia   gotowości do odbioru, po całkowitym zakończeniu robót i 
dokonaniu wpisu  do dziennika budowy i potwierdzeniu zakończenia budowy i gotowości do obioru  
wpisem przez Inspektora Nadzoru. 

2.  W celu umożliwienia dokonania odbioru w terminie wykonania, Wykonawca musi dokonać  
zgłoszenia o którym mowa w pkt. 1 (przed terminem wykonania). 

3. Odbiór nastąpi komisyjnie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zakończenia prac przy udziale 
Zamawiającego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru  z czynności 
sporządzany będzie protokół odbioru. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia - zamawiający dokona odbioru warunkowego i wyznaczy termin 

usunięcia wad, 
b) nie nadające się do usunięcia  – zamawiający może: 

- jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  - 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 
odstąpić od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt 
wykonawcy. 

c) Jeżeli wykonawca nie usunie  wady w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie  wady podmiotowi trzeciemu, na koszt Wykonawcy. 
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§14. 

1. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest będzie dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

2.  W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie 
miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 

§15. 

Rozliczenie 

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie wystawionej przez 
wykonawcę faktury oraz protokółu odbioru wykonanych robót zaakceptowanego przez 
Zamawiającego . 

2. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy nr 
………………………………………………………….. w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać odsetki 
ustawowe. 

 

§16. 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. 
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  corocznych przeglądów 
gwarancyjnych i nieodpłatnego serwisowania na wniosek zamawiającego. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. l, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne na poszczególne urządzenia i na cały zakres robot. 
6. Serwis ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej                     

i pogwarancyjnej Zamawiający wymaga aby urządzenia i zestawy technologiczne były kompletne                  
i objęte całościową gwarancją producenta zestawu/urządzenia. 

 

§ 17. 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi na wady fizyczne wykonanych robót na zasadach 
określonych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, której bieg rozpocznie się od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego zadania, 

2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie rękojmi przystąpić do usuwania wad nie później w 10 dnia od 
otrzymania na nr faksu ……..……., zawiadomienia o stwierdzeniu wady. Powyższy termin może ulec 
przesunięciu wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Usunięcie wady powinno nastąpić w uzgodnionym przez Strony terminie. Termin może ulec 
przesunięciu wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokołem podpisanym przez Strony. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na przystąpienie do usuwania wady, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy  i obciążenia 
Wykonawcy kosztami z tego tytułu oraz naliczenia kary umownej .   
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5. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą utraconej 
wartości technicznej lub estetycznej, stwierdzoną przez Strony protokolarnie. W takiej sytuacji nie 
stosuje się zapisu § 20 o karze umownej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ww. kwoty 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 18. 

1.Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień jakie przysługują Zamawiającemu wobec 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej gwarancji 

w ramach której, zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie 14 dni od daty 
zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie, względnie w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w takim terminie będzie niemożliwe. 

2.Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy dokument gwarancyjny . 

3.Okresy gwarancji będą liczone od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 19. 

1.Wykonawca wniósł  na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi  w wysokości  10% wynagrodzenia umownego tj…………….  zł 
(słownie:………………. ) w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%  w kwocie ……….zł (słownie: 
………….. ) wniesione  w formie ……………… Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od daty odbioru 
prac będących przedmiotem umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% w kwocie …………..zł (słownie: 
……………. zł ), wniesione w formie………………… Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później   
niż  w 15 dniu  po upływie okresu  rękojmi za wady. 

 

§ 20 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku : 
1) Opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 
11 za każdy dzień opóźnienia. 
2) Opóźnienia  w przystąpieniu do usunięcia wad lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze 
lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 za każdy dzień 
opóźnienia 

3) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 , 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty księgowej, bez potrzeby 
wykazywania szkody przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku : 

1) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego lub odstą-
pienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zobo-
wiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto odkreślonego w § 
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12, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty księgowej, bez potrze-
by wykazywania szkody przez Wykonawcę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego  
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 21. 

Nie stanowi zmiany umowy: 
- zmiana adresu do korespondencji; 
- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy; 
- zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
§ 22. 

1 W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2 Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianach 
dotyczących osób uprawnionych do reprezentowania, zmianach swoich siedzib oraz innych 
informacjach niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy. 

 

§ 23. 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy, strony 
zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego Sądu Rejonowego. 

 

§ 24. 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA   

 


