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I. Informacja o Zamawiającym

Zakład energetyki Cieplnej I Usług Komunalnych SP Z O.O. w
Jastrowiu
reprezentowana przez
Grzegorza Białasa – Prezesa Zarządu
Adres Zamawiającego :
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie
tel. ( 67 ) 266 28 09, fax ( 67 ) 266 28 09
województwo wielkopolskie
powiat złotowski
e-mail : zeciuk@poczta onet.pl
www.ZECIUK.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Andrzej Puchalski e-mail :
a.puchalski@zeciuk.pl.

II. Informacja Ogólne
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy
przekazują faxem na numer jw. lub e-mailem na adres : zeciuk@poczta onet.pl Każda
ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu. Przesłanie dokumentu e-mailem
bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako
dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ), kierując swoje zapytania w
formie podanej w pkt. 1.
3. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o
których mowa w pkt. 2 i 3.
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści
złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania
ofert.
6. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał
SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Gminy.
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej
można odebrać na płycie CD w siedzibie zamawiającego lub pobrać ze strony
internetowej ( Oferent ,który pobrał specyfikacje ze strony powinien powiadomić
zamawiającego że zamierza uczestniczyć w przetargu by otrzymać ewentualne
odpowiedzi do zapytań)
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany
Zamawiający zamieści na stronie internetowej ZECIUK, a także przekaże niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
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W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy P.z.p.
Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy USTAWA PZP (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ.
759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR
234, POZ. 1386, NR 240. POZ. 1429 ORAZ Z 2012 R. POZ. 769, 951, 1101, 1271 I 1529) oraz
w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 (Dz. U.
1) Nr 113, poz. 759), zwana dalej Pzp lub ustawą

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243
poz.1623 ze zm..);
3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);
5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu
budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134 );
7) przepisy i wytyczne branżowe.
2. Przedmiot zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
3. 45332300-6 Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Budowa odcinka kanalizacji sanitarne na ul. Leśnej

Jastrowiu
Kanalizacja obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego grawitacyjnego PCV DN
200 o długości 365 mb z przykanalikami DN 150 o długości 50 mb
Szczegółowy zakres określa dokumentacja techniczna i przedmiar robót dostępny na stronie www.ZECIUK.pl
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4. Wykonanie robót budowlanych.
1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
przez którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekt budowlany,
wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.,
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
uzyskania niezbędnej decyzji, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku
wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.
3) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli
odbiór nastąpi bez usterek.
4) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
5) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i
należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować
materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych
odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w
projektach.
6) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
7) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty
za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :
a) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urządzeń,
b) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
c) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania
przedmiotu zamówienia,
d) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a
odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w
trakcie realizacji zadania.
Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy
oraz o innych parametrach niż określone w projekcie lub Specyfikacji.
8) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i
urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo
utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą
zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dokumentacji projektowej ( projekcie budowlanym ) .
1) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie
wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca nie mógł przewidzieć,
będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą
realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania
zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.
2) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty
budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki
wynikające z jego przeznaczenia.
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3) Zapłata za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą po wykonaniu całości zadania
4) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

6. Dostępność dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych wykonawców za
pośrednictwem poczty na płycie CD. Płyta CD ze specyfikacją IWZ oraz dokumentacją
projektową nieodpłatnie zostanie przesłana do zainteresowanego wykonawcy niezwłocznie
po złożeniu wniosku faxem. ( można pobrać ze strony www.ZECIUK.pl
1) Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie
Zamawiającego u . Ryszarda Sarny w dniach roboczych w godzinach urzędowania.

V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zadania:
1) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 30.07.2013r

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i w tym względzie są
przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 2 i Art. 4 ust. 1 i 2, prowadzącymi działalność
gospodarczą zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy . o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami );
2) posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie :
a) wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, lub
protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania (tj. w okresie 31.01.2010 – 31.01.2013), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności
wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. jednej
roboty obejmującej budowę, obiektu drogowego o wartości min. 100.000 zł netto
każda,
b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował
wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie I niezbędne dokumenty tych podmiotów do
oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia I w tym względzie :
a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
kierownika budowy z uprawnieniami kierownikami robót w tym: jedną osobą - z
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uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o
specjalności robót sanitarnych
b) kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na
listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie :
a) dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne
lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 100.000 zł, (wystarczy
oświadczenie)
b) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
5) braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :
a) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.,
b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez
wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje
potwierdzające spełnianie warunków.
2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
3) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany
będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne
dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to
będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi
spełniania tego warunku.
5) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby
do tego uprawnione.
6) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę
do tego uprawnioną.
7) Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta odrzucona.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć
Wykonawcy do oferty.
1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania :
1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć :
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt. 1 – 4 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli
oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być
złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika);
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia
złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju . (wystarcza 1 roboty budowlane na kwotę min 100 000 zł)
3) oświadczenie o dysponowaniu lub możliwości dysponowania narzędziami,
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi dla wykonawcy w
celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie;
5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub oświadczenie o posiadaniu
środków własnych min 100.000 zł
6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .
2) W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca
pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

4) Oświadczenia o:
a) udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na okres 36 m-cy
b) zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji powykonawczej ( jeżeli będzie taka
potrzeba ),
c) dokonaniu wizji lokalnej w terenie w dniu .............. .
5) Kopia dowodu wniesienia wadium.
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6) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen
jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich,
kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i
urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.
Uwaga
Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać
ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji,
jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie
konieczność zaniechania części robót.( dla złożenia oferty kosztorys należy dołączyć)
7) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania
podwykonawcom.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii;
2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski;
3) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo;

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Wysokość wadium ustala się w kwocie 3.000 złotych
słownie : trzy tysiące złotych.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank : BS Jastrowie
Nr rachunku : Bank Spółdzielczy w Jastrowiu 35 8935 0009 0000 1616 2000 0020. z dopiskiem na
blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul Leśna w Jastrowiu
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do
oferty.
1. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego
SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych
przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie
nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do
oferty.
2. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.
3. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
 nazwa i adres Zamawiającego;
 określenie przedmiotu zamówienia;
 nazwę i adres Wykonawcy.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej niż do wyznaczonego terminu składania
ofert.
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Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż
protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być
wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z
przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza.
6. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

X. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :
Adres Zamawiającego
„Oferta – Przetarg na
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul Leśna w Jastrowiu
nie otwierać przed 08.04.2013 r. godz. 10.00

1)
2)
3)
4)
5)

Adres składającego ofertę
dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej
otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną;
oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką;
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6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie
przed upływem terminu składania ofert;
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie
z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
2. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty
(ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
3. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ;
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 08.04.2013r. do godziny 10.00 w sekretariacie ZECIUK
ul Wojska Polskiego 29 w Jastrowiu.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2013r. o godzinie 10.10 w siedzibie
Zamawiającego, w sali narad
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie
terminu do ich składania.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące proponowanej ceny i okresu gwarancji.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4.
7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w
kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
2. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót .
3. Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego
metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania
kosztorysu ofertowego.
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4. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z
dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji
materiałów z rozbiórki, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji
zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń
wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w
niezbędne instrukcje.
5. Cena ofertowa powinna obejmować także:
1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
2) poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody oraz pokrycia
kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, jeżeli będzie taka potrzeba,
4) naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu,
5) wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 8 SIWZ,
6) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu
pierwotnego,
6. Wskazanym jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu,
a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.

7. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, którymi mogą być :
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe,
d) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku
VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość
podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.
1) O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
2) Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje
konsekwencje w ocenie oferty.
3) Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.
9. Rażąco niska cena:
1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
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techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy;
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert.
1. Ocena ofert :
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego
kryterium :
Cena wykonania zamówienia – 100 %
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z
najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane
na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C
- liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis :
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy P.z.p.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym
Wykonawców faxem lub e-mail podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało
miejsce;
2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:
a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;
b) na stronie internetowej Zamawiającego.
3. ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU
JEŻELI NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA PRZEWYŻSZA WIELKOŚĆ ŚRODKÓW
ZAPLANOWANYCH W planie gospodarczym NA REALIZACJE W/W ZADANIA
.
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XiV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i
pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.
5. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.
6. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy lub inne osoby lub organizacje, o których mowa w przepisach ustawy Pzp,
mogą wnieść do Zamawiającego odwołanie zgodnie z art. 180 UPZP+ ( pisemnie lub
faxem ) zachowując termin maksymalnie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XVII. Załączniki do specyfikacji
nr 1 – formularz „OFERTA”,
nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 P.z.p.,
nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 P.z.p,
nr 4 – wykaz wykonanych robót,
nr 5 – personel wykonawcy,
nr 6 – wzór umowy,
nr 7 – dokumentacja projektowa,
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :
Budowa Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul Leśna w Jastrowiu

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………………….
Siedziba………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………..
Nr. faksu………………………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..
nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….
nr REGON ……………………………………….………………………………………………….
2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług komunalnych Sp. Z O.O.w Jastrowiu
reprezentowana przez
Grzegorza Białas- Prezes Zarządu
Adres Zamawiającego :
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie
3. Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)
Kwota netto = …………………………. Zł
Wartość podatku = ……………………….. zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:
1) zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : …….........………........
2) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy licząc
od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia i wyposażenie udzielam
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gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty
odbioru ostatecznego, ale nie krócej niż 12 miesięcy,
3) uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………
4) poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł
w formie ……………………....................……………………
5) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i
dokumenty :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

………………..........……………………………………
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela ..................
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Załącznik nr 2
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Adres:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,
że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, z późn. zm.)
Oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest
składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako
jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika);

..........................., dnia ..................2013 r.
......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Załącznik nr 3
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Adres:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, z późn. zm.)
Należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24.ust 2 pkt. 5 albo informacje o tym że
wykonawca nie należy dfo grupy kapitałowej ( niepotrzebne skreślić)

..........................., dnia ..................2013 r.
......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Załącznik nr 4
pieczęć wykonawcy

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Lp.

Nazwa zamawiającego

Rodzaj i zakres :
robót budowlanych

Wartość robót
budowlanych

Termin realizacji

..........................., dnia ..................2013 r.

......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Załącznik nr 5

pieczęć wykonawcy

PERSONEL WYKONAWCY
Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania
( kierownictwo budowy )
Lp.

Imię i nazwisko

Przewidywana rola
w realizacji zamówienia

..........................., dnia ..................2013 r.
......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Załącznik nr 6

PROJEKT

UMOWA Nr ZP ………/2013
zwana dalej UMOWĄ zawarta w dniu ……………r w Jastrowiu pomiędzy: Zakładem Energetyki Cieplnej
i Usług Komunalnych Sp Z O.O w Jastrowiu
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Grzegorz Białas – Prezes Zarządu
A ………………………………………………………………………………………….
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa nawierzchni drogi ul. Sikorskiego w. Jastrowiu zwana
dalej PRZEDMIOTEM UMOWY. zamówienia jest ; Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul
Leśna w Jastrowiu

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z :
- ofertą rozpatrzoną w dniu ………………..2013 r. i kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik do
umowy.
- zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawnymi w tym zakresie,
- zapisami w niniejszej umowie.
- dokumentacją techniczną
Wykonawca wykona siec kanalizacyjna zgodnie z STWIOR
§ 2 Terminy realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
Termin zakończenia robót ustala się na dzień 30.07. 2013r.
§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy:
w kwocie brutto ………………………………………………..
słownie: ……………………………………………………….
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym :
a) koszty uporządkowania terenu w trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu, a także
koszty utrzymania czystości i porządku dróg publicznych i terenów publicznych w
sąsiedztwie robót, w tym wywóz i utylizacja odpadów w sposób określony w
przepisach prawa,
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b) koszty ubezpieczeń
c) należny podatek VAT,
d) wszystkie inne nie wymienione wyżej ogólne koszty, które mogą wystąpić w związku z
wykonywaniem robót zgodnie z warunkami umowy,
3. Cena oferty pozostaje niezmienna do końca realizacji umowy i nie podlega waloryzacji.
4. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonywane prace nie przekroczy
wartości określonej w ofercie Wykonawcy.

§ 4 Warunki płatności
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT oraz na podstawie
protokołu odbioru robót stwierdzającego nie
występowanie usterek i wad w całym przedmiocie umowy podpisanym i zaakceptowanym
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. Przewiduje się rozliczenie robót 1 faktura ;
faktura końcowa – po całkowitym zakończeniu robót

2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz
z podpisanym i zaakceptowanym przez strony protokołem odbioru robót

§ 5 Obowiązki stron
I. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy oraz wytycznymi wykonawcy w terminie
na wniosek wykonawcy robót
2 Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6
niniejszej umowy
3 Terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 3 niniejszej umowy.
II. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione,
posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa
2. Terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.
3. Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ponoszenie pełnej
odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.
4. Ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego w obiekcie począwszy od dnia protokolarnego
przekazania obiektu przez Zamawiającego
5. Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, aprobat technicznych,
świadectw jakości w stosunku do zastosowanych materiałów.
6. Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych.
7. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
{
inwentaryzacji}, w tym
protokołów, niezbędnych atestów, certyfikatów dotyczących realizowanego przedmiotu
umowy oraz dokumentu gwarancyjnego.
8. Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
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uszkodzenia elementów istniejących, urządzeń – na koszt
Wykonawcy
9. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz dbanie o porządek i utrzymanie w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
10. Niezwłoczne usuwanie ewentualnych uszkodzeń urządzeń budowli w obrębie obiektu, drogi
dojazdowej
11. Zbędne materiały, odpady i śmieci Wykonawca wywiezie na własny koszt na wysypisko
śmieci wyznaczonego dla miasta Jastrowie.
12. Uporządkowanie całego terenu po zakończeniu robót do
użytkowania Zamawiającemu.

§ 6 Odbiór przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory:
a) odbiór końcowy,
2. Odbiór, o którym mowa w pkt. 1, dokonywany będzie w terminie 7 dni roboczych,
licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
przedmiotu umowy pismem na adres Zamawiającego.
4. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie po całkowitym zakończeniu przedmiotu
umowy.

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
końcowego, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia
tego odbioru.
6. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą z niezbędnymi protokółami, atestami, certyfikatami
dotyczącymi realizowanego przedmiotu umowy
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad i usterek.
§ 7 Kary umowne
Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej
umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących
przypadkach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) Karę za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 2
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
b) Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej Strony mają prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 8 Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuję prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie nie leży
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w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty
wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechał jego
realizacji, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego
terminu wykonania przedmiotu umowy.
c) Stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia
i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
d) Wykonawca narusza przepisy BHP . pomimo uwag i wniosków
Zmawiającego
§ 9 Gwarancja
1. Gwarancja na wykonany i odebrany przedmiot umowy obejmuje okres 36 miesięcy.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt stwierdzone wady i usterki w okresie gwarancji w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,
wyznaczonych przez Zamawiającego
§ 10 Osoby do kontaktu
1. Ze strony Zamawiającego: Andrzej Puchalski
2. Ze strony Wykonawcy:

§ 11 Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach statusu
prawnego dotyczącego postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§ 13 Ilość egzemplarzy umowy
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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