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I.

ZAMAWIAJĄCY

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Kasprowicza 35c
34-500 Zakopane
tel. 18 20 24 450; 20 24 460
fax. 18 20 24 454;
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
obowiązującego w SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością.
2. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o Regulaminie – należy przez to
rozumieć Regulamin udzielania zamówień sektorowych SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o. o.
3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest na
stronie internetowej Zamawiającego: www.sewik.com.pl
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45232440-8 - Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Sobiczkowa Bór w Kościelisku.
1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
a) przebudowy istniejącego odcinka kolektora sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanego z rur Ø
400 mm, na nowy kolektor Ø 500 mm PVC klasy S (SDR 34 SN 8, lite), o długości 286,0 mb.
z przepięciami 5 przyłączy do nowego kolektora rurami Ø 200 mm mm klasy S (lite) o łącznej
długości 13,0 mb
b) konstrukcji wsporczej na podporach betonowych, przejścia kolektora nad potokiem
Blachowskiego.
c) muru oporowego zabezpieczającego działkę z budynkiem na trasie kolektora, z częściowym
remontem ogrodzenia
2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:
 Załącznik I do SIWZ: Projekt budowlany przebudowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budową muru oporowego
 Załącznik II do SIWZ: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Dokumentacja: załącznik I i II do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
3. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia;
1) Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji przetargowej określonej w pkt.III 2 2) specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
2) Oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty inwestycji, w tym opłaty
związane z uzyskaniem aktualnych pozwoleń jak również koszty przywrócenia terenu do
stanu pierwotnego;
3) Wszelkie materiały do realizacji zamówienia zapewnia wykonawca;
4) Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC Φ 500x14,6 mm, SN8, SDR 34 z rdzeniem
litym, oraz przepięcia z rur PVC Φ 200 klasy S lite. Studnie kanalizacyjne wykonać, jako
przełazowe z kręgów betonowych Ø 1000 mm, (Ø 1 200 mm i Ø 1 500 mm – skrajne przy
kolektorze napowietrznym),łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowanymi kinetami.
5) Materiały budowlane mają być zgodne z warunkami przyłączeniowymi SEWIK, dokumentacją
projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
6) Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do
stosowania przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej;
7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko zdobędzie wszelkie informacje, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty;
1.

8) Wykonawcy winni zapoznać się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej
oraz uzyskać wiarygodne informacje odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek
sposób mogą wpłynąć na wartość, charakter oferty lub realizację zamówienia. W sytuacji,
kiedy Wykonawca wygra przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości oferty w świetle
zobowiązań Wykonawcy określonych powyżej nie będą rozpatrywane;
9) Dla przewidzianych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych Zamawiający posiada
zezwolenia na budowę;
10) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomień oraz uzyskania pozwoleń i decyzji związanych
z bezpośrednią realizacją inwestycji w tym decyzji Urzędu Miasta Zakopane i RZGW;
11) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej należy do Wykonawcy robót.
12) Po wykonanych robotach Oferent będzie zobowiązany do uzyskania pisemnych oświadczeń
wszystkich właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie
pozostawionego porządku oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
13) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości
na wykonane roboty
budowlane na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag końcowego
protokołu odbioru.
4. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ, dokumentacji
projektowej i STWiORB opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie
gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować
równoważne materiały zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz oferowanych odpowiedników
wraz z charakterystykami i dokumentami potwierdzającymi taką samą lub lepszą ich jakość np.
specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, i.t.p., które potwierdzą w sposób
nie budzący wątpliwości równoważność zaproponowanych materiałów.
IV.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH, CZĘŚCIOWYCH

V.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
VI.

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Termin realizacji:
Inwestycja do realizacji w latach 2015r – 2016r.
Końcowy termin wykonania całego przedmiotu zamówienia – do 30 czerwca 2016r

2.

Warunki płatności:
1) Zapłata za dokonane prace będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie 30 dni po dostarczeniu faktury do Zamawiającego
2) Dopuszcza się fakturowanie cząstkowe w wysokości do 75% wartości wykonanych i
odebranych robót bez zastrzeżeń.
3) Wartość wykonanych robót będzie określana na podstawie protokołów odbiorów częściowych
wykonanej kanalizacji oraz cen ryczałtowych wykonania kanalizacji podanych w umowie.
4) Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i przekazaniu
do użytkowania inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszej umowy.

VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane (odrębne umowy), polegające na
budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, każda o długości co najmniej 300 mb.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
- wykonawca musi dysponować m.in. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;.
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł ( pięćset tysięcy złotych 00/100)
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania
oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów
i oświadczeń opisanych i wymaganych w pkt.VIII siwz. Z treści załączonych dokumentów i
oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę
spełnione.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.17 Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych w SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej Sp. z o. o.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
b) wykonawców z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
c) 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 poprzez
likwidację majątku upadłego;
d) 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;
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, 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;
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, 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;

g) 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 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;
h) 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 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;
i) 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 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;
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
k) 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 sie
wyroku;
k) wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerską, spółka komandytową, spółką
komandytowo akcyjną lub osoba prawna, 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 na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 8 przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 38 ust.
1 pkt 1 Regulaminu,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1) Wypełniony formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego zał.1 do
niniejszej siwz.
2) oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie w przypadku, o którym mowa w
pkt. VIII 5 2) oraz w VIII 6 1) a) siwz.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu
oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 Regulaminu, Zamawiający żąda
następujących dokumentów i oświadczeń:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt
1- 4 Regulaminu (zał.2 do SIWZ);
2) „wykaz robót budowlanych” (sporządzony według wzoru druku – zał. 4 do SIWZ) wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 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 ( Przez roboty w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie co
najmniej 3 robót budowlanych (odrębne umowy), polegających na budowie grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej, każda o długości, co najmniej 300 mb.
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie najważniejsze
roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały one wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
a) Dowodami, o których mowa w pkt VIII 2 2) SIWZ są:
- Poświadczenie;
- Inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
b) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt VIII 2 2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
c) W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa
odpowiednio w pkt. VIII 2 2) SIWZ oraz w pkt. VIII 2 2) a) SIWZ, budzą wątpliwość
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
3) opłaconą polisę, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00zł ( słownie: pięćset tysięcy
złotych);
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art.17 ust.1 pkt.2 Regulaminu, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 ust.1 Regulaminu –
wg wzoru jak w zał.3 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt: VIII 2. 5) - 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 – dokument wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Termin ważności tych dokumentów – jak w pkt 4. 1)
5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii ww. dokumentów, ale muszą one być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.
2) Za osoby uprawnione uważa się:
- osoby wykazane w rejestrach handlowych prowadzonych przez sądy;
- osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby o których mowa
powyżej.
Uwaga! w przypadku podpisania oferty i/lub kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy legitymujących się odpowiednim
pełnomocnictwem, oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie musi być
załączony w ofercie;
3)
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginalne dokumenty.
4)
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5)
Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” odpisy, kopie) może spowodować
wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 57 ust. 3 Regulaminu protokół wraz z
załącznikami jest jawny.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć na formularzu ofertowym
stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w ofercie przetargowej, znajdują się informacje
podlegające klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak takiego zastrzeżenia
spowoduje, że cała oferta może zostać udostępniona.
Zaleca się by dokumenty, informacje podlegające klauzuli poufności zgodnie z wolą wykonawcy,
zostały zamieszczone w ofercie w odrębnej kopercie, opakowaniu.
Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: nazwa (firma), adres, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
6. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta przedstawiona przez
dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) musi być złożona jako jedna oferta od jednego
podmiotu i spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 16 Regulaminu) muszą ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą;
b) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z współpartnerów
oddzielnie musi udokumentować fakt że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 17 ust 1 Regulaminu, oraz w zakresie warunków określonych w pkt. VII 1 SIWZ wykonawcy
wspólnie ( co najmniej jeden z nich) mają udowodnić, iż spełniają te warunki.
c) Oświadczenia i dokumenty:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, wskazane w pkt VIII 2 4),5) SIWZ muszą być
złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców.
- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają łącznie.
d) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.

Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).
2) Ofertę złożoną przez spółkę cywilną traktuje się jako złożoną przez więcej niż jednego
Wykonawcę w takim przypadku stosuje się postanowienia punktu VIII 6 1)
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPOWAŻNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane pisemnie, faxem
na adres prowadzącego postępowanie podany poniżej. W przypadku przekazania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres kontaktowy:
„SEWIK” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o.
ul. Kasprowicza 35c
34-500 Zakopane
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Jacek Szczerba
W zakresie procedury udzielania zamówienia:
mgr Barbara Kreft
2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później ni na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza
na stronie internetowej www.sewik.com.pl.
1. Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie www.sewik.com.pl
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania
ofert w wysokości 6500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 ).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto
Zamawiającego:

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane
BNP Paribas Bank Polska SA
NR 33 1600 1042 0002 0141 8065 6150
4. Wadium zostanie uznane za wpłacone, jeżeli znajdzie się na koncie zamawiającego w dniu
otwarcia ofert, tj. 30.06.2015r do godz. 14:00 ( kopię przelewu należy załączyć do oferty)
5. Wadium wnoszone w pozostałych, dopuszczalnych formach, należy złożyć w postaci oryginału w
Sekretariacie Spółki SEWIK w budynku przy ul. Kasprowicza 35c, Zakopane, najpóźniej w
terminie składania ofert tj. 30.06.2015r do godz. 14:00 Nie należy dołączać oryginałów
dokumentów do oferty!
6. Wykonawca jako dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej załącza do oferty kserokopię
złożonego dokumentu.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej
gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i powinna zawierać w
szczególności następujące elementy:
- nazwę zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego),gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,
- kwotę gwarancji,
- termin ważności gwarancji ( odpowiednio do terminu związania ofertą),
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w
sytuacjach o których mowa w pkt. X ppkt 11 niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego
wykonania tej umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium
na podstawie pkt X 7 2) i 3), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono
czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
9. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania,
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do
wniesienia protestu.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy,
4) jeśli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 19 ust 1 Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych Spółki SEWIK nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 18 ust. 1 w/w Regulaminu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Wymaga się, by Formularz oferty ( każda strona) i wszystkie oświadczenia były podpisane przez
osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Złożony pod ofertą podpis
jednoznacznie musi wskazywać przez kogo oferta została podpisana, powinien być opatrzony
pieczątką firmową i imienną.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Oferta musi być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem nieważności (osoby
upoważnione to osoby określone w pkt VIII 5 2) niniejszej siwz).
Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane
przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Wskazane jest ponumerowanie stron
oferty.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

do 30.06.2015 r do godz. 14.00

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane - sekretariat
1) Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę i adres
Wykonawcy, a także opis:
Przetarg nieograniczony: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa Bór w
Kościelisku”
Nie otwierać przed 30.06.2015r godz.14.15
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku powyższych informacji na
kopercie, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert
pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno
być złożone wraz z nową ofertą, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
4) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na adres Wykonawcy bez otwierania koperty, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. OTWARCIE OFERT

30.06.2015 r godz.14.15

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane – sekretariat

1) Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele wykonawców. Do wiadomości
zostaną podane:
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- nazwy firm oraz adresy wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- informacje dotyczące udzielonej gwarancji
- termin realizacji zamówienia,
- informacje dotyczące terminów płatności faktur,
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. W ofercie należy podać ryczałtową cenę w złotych polskich dla poszczególnych pozycji, z
uwzględnieniem całości zamówienia (określonego w pkt. III siwz):
Cena 1 = cena ryczałtowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej dla kanałów z rur
PVC Ø 500 mm
Cena 2 = cena ryczałtowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej dla kanałów z rur
PVC Ø 200 mm
Cena 3 = cena ryczałtowa wykonania konstrukcji wsporczej na podporach betonowych
Cena 4 = cena ryczałtowa wykonania muru oporowego z remontem ogrodzenia
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Obliczając cenę oferty dla poszczególnych pozycji należy podać wartość netto, wskazać wysokość
i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.
3. Podana w ofercie w każdej pozycji cena musi być wyliczona wg kalkulacji własnej. Cena ta musi
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie
dostawy i usługi, czyli musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, wzoru umowy i
obowiązującego prawa, a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Końcowe rozliczenie
inwestycji nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość kanalizacji, ustaloną na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę,
potwierdzoną przez inspektora nadzoru i ceny ryczałtowe wykonania 1 mb kanalizacji grawitacyjnej,
oraz ryczałtową cenę wykonania konstrukcji wsporczej na podporach betonowych i muru oporowego
z remontem ogrodzenia.
5. Podane w ofercie ceny są ostateczne i zostaną wprowadzone do umowy jako obowiązujące
strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zamówienia.
XV. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena brutto - 100%
Sposób obliczania ceny brutto:
Cena = (cena 1 x 286,0 mb) + (cena 2 x 13,0 mb) + cena 3 + cena 4

ofert

złożonych

W tym:
Cena 1 = cena ryczałtowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej dla kanałów z rur
PVC Ø 500 mm
Cena 2 = cena ryczałtowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej dla kanałów z rur
PVC Ø 200 mm
Cena 3 = cena ryczałtowa wykonania konstrukcji wsporczej na podporach betonowych
Cena 4 = cena ryczałtowa wykonania muru oporowego z remontem ogrodzenia
- 286,0 mb – długość kanałów PVC Ø 500 mm z dokumentacji projektowej
- 13,0 mb
– długość kanałów PVC Ø 200 mm z dokumentacji projektowej
- 1 szt.
- konstrukcja wsporcza na podporach
- 1 szt.
- mur oporowy z ogrodzeniem
Cena najkorzystniejsza
IP =

x 100
Cena badana

IP – ilość punktów
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę będącą wynikiem powyższych wyliczeń otrzyma sto
punktów, pozostali proporcjonalnie.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVI.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą:
- dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,
- dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- w sytuacji gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
3.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 56 ust. 2 Regulaminu.
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w
art. 55 ust. 1 Regulaminu.
XVII.
1.
2.
3.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
Wysokość zabezpieczenia: 5% całkowitej wartości zamówienia brutto.
Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie w formie pieniężnej wnosi się na konto zamawiającego: SEWiK Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o. o. z siedzibą w Zakopanem ul. Kasprowicza 35 c.

BNP Paribas Bank Polska SA O/ZAKOPANE NR 33 1600 1042 0002 0141 8065 6150.
XVIII.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOT. UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, podano w zał.5 do
niniejszej specyfikacji.
XIX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale IV Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w SEWIK Tatrzańskiej
Komunalnej Grupie Kapitałowej.
XX.
1.
2.
3.
4.
5.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIA SIĘ W PRZYPADKACH, GDY:
Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
W przypadkach o których mowa w art. 53 ust. 6 Regulaminu, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie.
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

XXI.

INFORMACJE O WALUCIE W JAKIEJ MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
XXII.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

XXIII. PODWYKONAWCY
Na podstawie art. 28 ust. 3 Regulaminu zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
W przypadku braku w ofercie wzmianki o podwykonawcach, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wykona zamówienie bez podwykonawców.
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE
Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.
XXV. SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego www.sewik.com.pl . Na wniosek Wykonawcy złożony drogą pisemną bądź faxem, prowadzący
postępowanie przekaże komplet materiałów przetargowych w wersji papierowej w terminie do 5 dni od dnia
złożenia wniosku o ich wydanie .

XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Zał.1 – formularz ofertowy
Zał.2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał.3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zał.4 – wykaz doświadczenia
Zał.5 – wzór umowy

Dokumentacja techniczna:
Zał. I do SIWZ: Projekt budowlany
Zał. II do SIWZ: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 5 oraz I i II zatwierdzam:

Zakopane, dnia XXXXXXX..
Prezes Zarządu

Mgr inż. Jakub Dzioboń
(Kierownik Zamawiającego)

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....................................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA PRZETARGOWA
„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa Bór w Kościelisku”
ZAMAWIAJĄCY: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane
Szczegółowe oznaczenie wykonawcy/ów
Pełna nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
………………………………………………………………………………………………………………………
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lider konsorcjum (dotyczy wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, my niżej podpisani składam(y)
poniższą ofertę:

1. Cena ryczałtowa wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50 0 m m PVC :
Cena netto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.. zł
Podatek VAT XXXXX% tj. XXXXXXXXXXXXXXXX. zł
Cena brutto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHHHHHH zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCC)
2. Cena ryczałtowa wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 20 0 m m PVC :
Cena netto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.. zł
Podatek VAT XXXXX% tj. XXXXXXXXXXXXXXXX. zł
Cena brutto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..HHHHHH zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCC)
3. Cena ryczałtowa wykonania konstrukcji wsporczej kolektora na podporach betonowych.
Cena netto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.. zł
Podatek VAT XXXXX% tj. XXXXXXXXXXXXXXXX. zł
Cena brutto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..HHHHH zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCC)
..........................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

4. Cena ryczałtowa wykonania muru oporowego z remontem ogrodzenia
Cena netto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.H.. zł
Podatek VAT XXXXX% tj. XXXXXXXXXXXXXXXX. zł
Cena brutto: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..HHHHH zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCC)
Oświadczam, że ceny oferty (1,2,3,4) są podane w formie ryczałtu, którego def. Określa art. 632 kodeksu
cywilnego i obejmuje wszystkie nakłady tj roboty, dostawy i usługi, które są niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do 30.06.2016r.
Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres:
XXXXXXX

miesięcy od dnia podpisania bez uwag końcowego protokołu odbioru.

( wpisać cyfrowo liczbę miesięcy
- minimum 36 miesiące)

Oświadczam że:
że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem(liśmy) je w
kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez
Zamawiającego i uznajemy się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.
 Uważam(y) się za związanego ofertą 45 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert;
 Wyrażam(y) zgodę na 30 dniowy termin zapłaty faktury i warunki płatności określone w
SIWZ
 Akceptuję(my) projekt umowy stanowiący zał. 5 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z
projektem w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 W przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zostanie wniesione w formie XXXXXXXXXXX.
 Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom ** :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie, iż następujące dokumenty podlegają
klauzuli poufności:*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień treści złożonej oferty na pisemne zapytanie
zamawiającego jest: XXXXXXXXXXXXX..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adres:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX......
Nr faksuXXXXXXXXXXXXXXX. Tel.:XXXXXXXXXXXXXXXX

Data ............................

............................................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.
** - musi być wypełnione w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Nazwa
Wykonawcy:
Adres
Wykonawcy:
Nr telefonu:

Nr faksu:

Oświadczam (y), że zgodnie z art.15 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWIK
Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o., spełniam(y) 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:
- w tym dysponuję(my) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data XXXXXXXXXXXXXX

.............................................................................
(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Nazwa
Wykonawcy:
Adres
Wykonawcy:
Nr telefonu:

Nr faksu:

Oświadczam(y), że nie znajduję się w sytuacji wykluczającej mnie z uczestnictwa w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art.17 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień
Sektorowych SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o..

Data XXXXXXXXXXXXXX

.............................................................................
(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz zrealizowanych robót
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Sobiczkowa Bór w Kościelisku”, na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w
pkt.VII.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczam, że reprezentowana przez nas
firma zrealizowała następujące roboty:
Charakterystyka zamówienia
Opis wykonanych robót
budowlanych – w tym
długość wykonanej sieci
kanalizacji sanitarnej mb

Zlecający
(nazwa i adres)

Miejsce
wykonania prac
( miejscowość,
nazwa ulicy)

Wartość
NETTO
zrealizowanych
robót

Termin
realizacji
Od miesiąc/rok
Do miesiąc/rok

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

...................................................................
(Miejscowość, data)
XXXXXXXXXXXXXX

(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA nr..........................
W dniu TTTTTTTTTT r. w Zakopanem pomiędzy SEWiK Tatrzańską Komunalną Grupą
Kapitałową Spółka z o. o. w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35c, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000090155, którą reprezentuje:
I. Prezes Zarządu - mgr inż. Jakub Dzioboń
II. Prokurent Zarządu - mgr inż. Jolanta Pulnar
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
które reprezentuje:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zwane dalej Wykonawcą
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
nr JRP/ZP- 3/2015 w oparciu o przepisy Regulaminu zamówień sektorowych w Spółce SEWiK zawarta
została umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót objęty
dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przebudowy
odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sobiczkowa Bór w Kościelisku.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Sobiczkowa Bór w Kościelisku.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
a) przebudowy istniejącego odcinka kolektora sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanego z rur Ø
400 mm, na nowy kolektor Ø 500 mm PVC klasy S (SDR 34 SN 8, lite), o długości 286,0 mb.
z przepięciami 5 przyłączy do nowego kolektora rurami Ø 200 mm mm klasy S (lite) o łącznej
długości 13,0 mb
1) konstrukcji wsporczej na podporach betonowych, przejścia kolektora nad potokiem
Blachowskiego.
2) muru oporowego zabezpieczającego działkę z budynkiem na trasie kolektora, z częściowym
remontem ogrodzenia.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:
•
Projekt budowlany przebudowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową
muru oporowego.
•
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.

Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez
Wykonawcę.

−
−

−
3.

Materiały budowlane mają być zgodne z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót.
Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC Φ 500x14,6 mm, SN8, SDR 34 z rdzeniem
litym, oraz przepięcia z rur PVC Φ 200 klasy S lite. Studnie kanalizacyjne wykonać, jako
przełazowe z kręgów betonowych Ø 1000 mm, (Ø 1 200 mm i Ø 1 500 mm – skrajne przy
kolektorze napowietrznym),łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowanymi kinetami.
Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do
stosowania przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminach określonych w § 6 umowy,
z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
sztuki budowlanej i obowiązującymi normami budowlanymi.
§ 2
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz terenem robót i
nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną
bazą do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia
budowlane.
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani też wiążących Wykonawcę zobowiązań.
§ 3.
Zobowiązania Stron
1.Zamawiający zobowiązuje się do:
1.1 Przekazania Wykonawcy placu budowy.
1.2 Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3 Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2.Wykonawca zobowiązuje się do:
2.1 Wykonania pełnego zakresu Przedmiotu umowy, który jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania końcowego efektu określonego
w przedmiocie zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i
nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie Przedmiotu Umowy.
2.2 Realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.
2.3 Wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym sprzętem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakości wynikłe w trakcie transportu,
rozładunku czy robót odpowiada Wykonawca.
2.4 Organizacji zaplecza technicznego budowy.
2.5 Ubezpieczenia robót realizowanych na placu budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie
od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku ze
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest posiadać
oraz okazać Zamawiającemu na jego żądanie polisę ubezpieczeniową.

2.6 Oznaczenie i należyte zabezpieczenie terenu budowy.
2.7 Zabezpieczenia mienia wykonania robót (mienie Zamawiającego i Wykonawcy) przed kradzieżą
i zniszczeniem oraz uszkodzeniem przejmując skutki finansowe z tego tytułu.
2.8 Weryfikacji przed przystąpieniem do robót, przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z właścicielami sieci
2.9 Informowanie z trzydniowym wyprzedzeniem właścicieli działek i posesji o rozpoczęciu robót
ziemnych, także na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu.
2.10 Zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodetę zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym.
2.11 W przypadku robót zanikowych lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi
Nadzoru tychże prac do odbioru przed zasypaniem.
2.12 Po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz i urządzeń oraz
pozostawienie terenu budowy czystym i nadającym się do użytkowania, przywrócenie terenu do
stanu pierwotnego, włącznie z odtworzeniem infrastruktury drogowej.
2.13 Po wykonanych robotach przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskanie
pisemnych oświadczeń wszystkich właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych
zastrzeżeń odnośnie pozostawionego porządku
2.14 Natychmiastowego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.
2.15 Zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych
dokumentacją projektową.
2.16 Uzyskiwania pozwoleń i decyzji związanych z bezpośrednią realizacją inwestycji, w tym:
zajęcia pasów drogowych
Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem aktualnych pozwoleń poniesie Wykonawca.
2.17 Wykonanie wewnętrznej inspekcji telewizyjnej, w obecności inspektora nadzoru, całości
wybudowanej sieci kanalizacyjnej z zapisem na płytach CD w sposób umożliwiający identyfikację
filmowanego odcinka wraz z raportem podsumowującym wynik inspekcji.
2.18 Skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów powykonawczych, a w
szczególności: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą z obmiarem powykonawczym,,
protokoły z wykonania prób szczelności, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
raport z inspekcji TV z zapisem na CD, zaklauzulowaną mapę inwentaryzacji geodezyjnej (również
w formie elektronicznej na płytce CV), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzoną
przez uprawnionego geodetę z długością, średnicą wykonanej kanalizacji i studniami
kanalizacyjnymi, oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu, protokoły odbiorów
robót w pasach drogowych, certyfikaty , atesty oraz świadectwa zgodności użytych materiałów.

§4
Istniejące instalacje
1. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
2. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót.
4. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli
to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
5. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody Zamawiającego w związku z
niezbędnym zdemontowaniem istniejących instalacji, zamontowaniem instalacji tymczasowych, a
następnie usunięciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem istniejących
instalacji.
6. Postanowienia powyższe stosuje się również do istniejących instalacji nieujawnionych w
dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca może zaangażować do wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcę, jeśli na
etapie składania ofert deklarował wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej
Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za
swoje działania lub zaniechania.
4. Płatność podwykonawcy odbywać się będzie na podstawie umowy zaakceptowanej przez
Zamawiającego na konto podwykonawcy w terminach i na zasadach określonych w umowie
5. Dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy w trybie, o którym mowa
wyżej, będzie skuteczne wobec Wykonawcy, który nie ma prawa domagać się od Zamawiającego
jakichkolwiek dalszych kwot z tego samego tytułu
§6
Terminy realizacji zamówienia
1.

Inwestycja do realizacji w latach 2015 - 2016
Termin rozpoczęcia prac: 10 dni od podpisania umowy
W roku 2015 realizacja inwestycji do kwoty 140 000 zł. (netto).
Końcowy termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do 30.06.2016 r.

2.

Realizacja inwestycji przebiegać będzie według harmonogramu rzeczowo-finansowego
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy.
§7
Warunki odbioru

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego całego zadania w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie zgłoszenia tego faktu na piśmie do Spółki oraz wpisu
do dziennika budowy, złożenia oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją i sztuką
budowlaną oraz złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie inwestycyjne.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia
przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Odbioru końcowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Komisja
odbioru powołana przez Zamawiającego.
5. Za odbiór końcowy uważa się odbiór bez zastrzeżeń.
6. Warunkiem odbioru końcowego będzie dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów
wymienionych w § 3 p.2.18
7. Dopuszcza się odbiory cząstkowe zgodnie z warunkami płatności inwestycji określonymi w § 9 niniejszej
umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgi obmiarów robót w celu potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru ilości wykonanych robót.

§8
Wynagrodzenie
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną Ofertą,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1. Cena ryczałtowa wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 mm PVC:
Cena netto: HHHHHHHH..zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCCCCC .)
Cena brutto: HHHHHHHHzł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCC .)
Podatek VAT(wg obowiązującej ustawowo stawki)TTTTTTTTT zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCC.. .)
2. Cena ryczałtowa wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC:
Cena netto: HHHHHHHH.. zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCCCCC .)
Cena brutto: HHHHHHHH zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCC.)
Podatek VAT(wg obowiązującej ustawowo stawki)TTTTTTTTT zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCC.. .)
3. Cena ryczałtowa wykonania konstrukcji wsporczej kolektora na podporach betonowych.
Cena netto: HHHHHHHHHzł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCCC..)
Cena brutto: TTTTTTTT..zł
(słownie:CCCCCCCCCCCCCCCC.)
Podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki)TTTTTTTTT. zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCC..)

4. Cena ryczałtowa wykonania muru oporowego z remontem ogrodzenia
Cena netto: HHHHHHHHH zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCCC..)
Cena brutto: TTTTTTTT..zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCCC.)
Podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) TTTTTTTTT. zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCC..)
Cena (1),(2), (3), (4) jest podana w formie ryczałtu, którego def. określa art. 632 kodeksu cywilnego i
obejmuje wszystkie nakłady i prace, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość kanalizacji,
ustaloną na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodetę, potwierdzoną przez inspektora nadzoru i ceny ryczałtowe wykonania
1 mb kanalizacji grawitacyjnej, oraz ryczałtową cenę wykonania konstrukcji wsporczej na
podporach betonowych i muru oporowego z remontem ogrodzenia
§9
Rozliczenia finansowe
1. Zapłata za dokonane prace będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
2. Dopuszcza się fakturowanie cząstkowe w wysokości do 75% wartości wykonanych i odebranych
robót bez zastrzeżeń.
3. Wartość wykonanych robót będzie określana na podstawie protokołów odbiorów częściowych
wykonanej kanalizacji oraz cen ryczałtowych wykonania kanalizacji podanych w umowie.
4. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i przekazaniu do
użytkowania inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszej umowy.

§ 10
Koordynatorzy
1. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego będzie TTTTTTTTTTTTT.
tel. 18 20 24 475, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX z którym Wykonawca będzie
uzgadniał wszystkie sprawy związane z realizacją usługi
2. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy będzie: XXXXXXXXXXXXXX tel.
XXXXXXXXX
§ 11
Kierownik budowy

Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane nrTTTTTTTTTT. upoważnionym
przez Wykonawcę do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową będzie
TTTTTTTTTTT.
§ 12
Inspektorzy nadzoru
Nadzór inwestorski pełnić będą
1. Branża instalacyjna TTTTTTTTTTTTTTTT.
2. Branża konstrukcyjna TTTTTTTTTTTTTTT.
Inspektorzy Nadzoru dokonają sprawdzenia ilościowego i jakościowego robót (w tym także podlegających
zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.
§ 13
Roboty dodatkowe
1. Roboty dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, a niezbędne do jego prawidłowego
wykonania, których realizacja stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia, będą wykonane po spisaniu protokołu konieczności i podpisaniu odrębnej umowy.
2. Prace dodatkowe wykonane bez zgody Zamawiającego nie stanowią tytułu do podwyższenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto
za cały przedmiot umowy, tj. HHHHHHHHHHHHHHH.zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC…)
w formie HHHHHHHHHHH
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
- pierwsza część w wysokości 75 % kwoty zabezpieczenia tj. HHHHHHHHHHzł
(słownie:
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..)
zostanie
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

zwrócona

- druga część w wysokości 25 % kwoty zabezpieczenia tj. HHHHHHHHHHH zł
(słownie: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.) zostanie zwrócona Wykonawcy
w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji, jakości.
§ 15
Kary umowne
1. Strony uzgodniły, że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy przez
jedną ze stron, strona ta jest obowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej zgonie z p.2 i 2a
niniejszego paragrafu
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5
% ceny brutto za cały przedmiot zamówienia;
2a. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za odstąpienie od wykonania warunków umowy oraz za odstąpienie przez Zamawiającego od
umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę - 5 % ceny brutto za cały przedmiot zamówienia;

3.
4.
5.
6.

7.

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wys.0,1% ceny brutto za cały
przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości
0,1% ceny brutto za cały przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
Nie usunięcie w terminie wad przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do zlecenia tych robót
innemu wykonawcy, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca.;
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar oraz innych roszczeń wynikających z
zapisów w § 15 pkt.2 z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
W przypadku, jeżeli Wykonawca popadnie w opóźnienie z realizacją przedmiotu umowy o czas dłuższy
niż 30 dni Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez obowiązku kierowania do
Wykonawcy dodatkowych wezwań do wykonania umowy jak również bez obowiązku wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania umowy..
Takie samo uprawnienie przysługuje Zamawiającemu, jeśli Wykonawca przerwał prace przy
wykonywaniu umowy na czas dłuższy niż 14 dni, chyba, że przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.

§ 16
Gwarancja i rękojmia
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na XXXXX. miesięcy.
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Na materiał i urządzenia Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.
Wykonawca zobowiązany jest wydać dokumenty gwarancyjne dostarczonych materiałów.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub
wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości,
które zgodnie z dokumentacja robót powinien posiadać.
Uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może dochodzić niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót.
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność wykonanych Robót i
dostarczonych materiałów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji
przetargowej.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i lub rękojmi również po upływie
terminów określonych w niniejszej umowie i prawem, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego
terminu, a nie została ona usunięta
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich wad i usterek, które powstaną w
okresie gwarancji lub rękojmi, w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wady lub usterki.
Nie usunięcie w terminie wad przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do zlecenia tych robót
innemu wykonawcy, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca.
§ 17

Zamawiający informuje, że ma wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z PN EN ISO
9001 i 14001, którego wyrazem jest realizowana Polityka Zarządzania, Jakością i Środowiskiem.
Wszelkich informacji w tym zakresie udziela pełnomocnik zarządu ds. ZSZ. Natomiast informacje
dotyczące działań operacyjnych i ich wpływu na jakość i środowisko naturalne w zakresie zawartej
umowy są bezpośrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§ 18
Prawo odstąpienia
1. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 19
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 20
Prawo obowiązujące
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego.
§ 21
Rozstrzyganie sporów
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla Zamawiającego
§ 22
Postanowienie końcowe
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron
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