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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spé¥ka z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobmeg

SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajqcej kwoty 5.350.000 euro.
Nazwa postepowania: Robota budowlana

,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekéw”

Numer postepowania: 13lTO/2020

specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzik
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 14.08.2020 r.
Podpis: @6947 MM
specyfikacje warunkéw zaméwienia zaf’wierdzil pod wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Tomasz Urbafiski kier.dz. TO Dnia - 14.08.2020 r.
Podpis: 7 W0”-5 k -
specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Gk5wny Ksiegowy Dnia fig/98.021034). r.
Podpis:

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzik i
n A$3

Podpis:

lmie i nazwiskoerzy Mieczkowski- Radca Prawny Dnia -1'2.CZ.‘..(§.’.?.’:.ZfQ.2.q

‘ >~
n

specyfikacjg warunkéw zaméwienia zatwierdzii: VI<

lmie i nazwisko: Pawet Hryciéw — Prezes Zayad/u Spélki. Dnia - r.
I

Podpis:
Integralna czeéé niniejszej SW2 stanowia wzory nastepfiéych dokumentéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spo1ka z ograniczona odpowiedzialnoéciq,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tet/Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.bip.mwik.kolobrzen.pl
1.3. Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

www.bi9.mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:
ZAMéWIENIE SEKTOROWE.

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaficznik nr 1 do Uchwalty Nr
134/2019 Zarzqdu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekéw
Postepowanie nr 1311'0/2020

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupe’mienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec’: charakter
pisemny, faksu Iub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert vonawcv winni zapoznaé site.
2 treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjasnien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z cabéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta; skiada sie, pod rygorem niewaZnoéci. w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody
na zbZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pemomocnictwo do godgisania ofem winno byé dmaczone do oferty, 0 He nie wynika
z innych dokumentéw zatapzonych do oferty (hp. 2 odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé dotqczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, badz przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktora bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:

OFERTA: ,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni éciekéw”
Postepowanie nr13lTO/2020

NIE OTWIERAC‘. PRZED 9.22.09.2020 r. do GODZ. 14.00.

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofac‘. zbZona oferte. przed up1ywem terminu
sk’tadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie poiniej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegh 2e nie mogq one byé
udostopniane.

Rozdziaf s: OFERTY czgscmws:
Oferta musi obejmowaé caméé zaméwienia, nie dopuszcza sie sk1adania ofert czeéciowych.
RozdzienlI 7: OFERTY WARIANTOWE:
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Zamawiajacy nie dopuszcza moiliwoéci ziozenia oferty przewidujacej odmienny ni: okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdziaf 8: OPIS WARUNKGW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy speiniajq nastepujqce warunki
dotyczqce:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia+alnoéci |ub czynnoéci, jeZeli ustawy
nakIadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OéWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Formularz oferty - za¥acznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegomwy opis zamowienia - zaiqcznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — za1acznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaficznik nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie o spe+nieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — za1acznik nr 5 do SW2.
Wykaz robot — za+qcznik nr 6 do SWZ.
Wykaz personelu Wykonawcy — zaacznik nr 7 do SWZ.
Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia¥alnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia1alno$ci odpowiada profilowi zaméwienia. a taKZe wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

9. Oplacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaJalnoSci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody w mieniu |ub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce, w trakcie realizacji zadania, powstafle w zwiazku z realizac zadania
okreélonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niZ wartoéé zloZonej oferty
Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

10. Dokumenty, o ktoryoh mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed up1ywem terminu skiadania ofert.

11. Zamawiajacy zada przedstawienia orygina1u |ub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawca.- kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna |ub
bedzie budzié wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogt sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

12. Zamawiajacy moZe wezwac’: Wykonawcéw, ktorzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli
dokumentéw potwierdzajqcych spehienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupe’mienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.
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Rozdzia} 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mega wspolnie ubiegac’: sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzia¥ 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzglodniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zaméwienia, w tym
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dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawcq beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodnq z ustawq o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI’. PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty spemiajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zmione przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedmg poniZszych kryteriéw i wag:

Cena Oferty - 1 00%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kohcowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb - cena badana.

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwigkszq
Iiczbe punktéw.

Rozdziat 13: WADIUM nie jest wymagane
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Rozdziaf14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona Oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE l TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt obstugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100
Kotobrzeg.

Termin: Ofert nalez ztoz édo dnia .Q%.09.2020 r. odz.14°°.
Oferty ztoZone po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozd'ziaalL 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajaoego.

Rozdzia’ 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu oferty
przed otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane lub zamienione.

2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakoie, ktorego
cztonkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktory zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,
ktérzy ztoiyli oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktOrzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia
ofert ostatecznych — zawierajqcych niZszq cene.

Rozdzia! 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego Oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej Gene/warmed.

3. Zamawiajajcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy. wynikajqcej z tresci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAINIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaZniC postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.

2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajqca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia r6wnocze$nie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPoséB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécic sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie péz'niej niz 4
dni robocze przed uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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. Zamawiajacy jednoczesnie umieszcza jej treSé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrodia
zapytania.

. Zamawiajqcy m02e w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéc
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP. .
Osoba uprawniona do bezposredniego kontaktowania sie, z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 883045009, e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocq
telefaksu uwaZa sis; za ziozone w terminie, je2eli ich treéé dotaria do adresata przed upiywem
terminu.
Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga eiektroniczna rozumie przesianie doiqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy iub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni 0d dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziaf 23: POUCZENIE O éRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1.

T'
P"

Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

. Odwoianie przysiuguje wyiqcznie wobec czynnoSci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni 0d dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaiy przesiane faxem Iub droga eiektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeii zostaiy doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sic-g wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Koiobrzegu.
Odwoianie powinno wskazywac zaskarz‘onq czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierao zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreélaé
Zeldanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spéiki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zaizadu Spoiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze érodki
odwoiawcze.

Rozdziai‘ 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwiocznie po rozstrzygnieciu postepowania kaidy Wykonawca, ktory zioZyi oferte, zostanie

zawiadomiony (e-mail/faksem/Iistownie) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu
wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) Iub o uniewaZnieniu postepowania, a takZe
o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia ......09.2020 r

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

nr telefonu ............................................
e-mail: ............................................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedziainoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia o postepowaniu na robote budowlana:
,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekow”
Postepowanie nr 13IT0/2020
Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SW2), projekcie.umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym w
cenie: ..zinetto+na|e2ny podatekVAT =tj.. brutto,
Siownie brutto zl ..

l" Oferujemy termin wykonania robot w terminie do dnia.. .. ”2020 r.
2. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie SWZ i uznajemy sie za zwiazanychmzmokreélonymi w niej

wymaganiami izasadami postepowania
OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejszq Oferta na czas 30 dni.
Udzielamy .. letniej gwarancji na wykonane roboty budowiane.
Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dia zrealizowania przedmiotu
zamowienia i dysponujemy kadra technicznq do jej wykonania.

6. Oéwiadczamy. 2e zawarfy projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oferta zawiera .. . .. . . ponumerowanych i podpisanych stron.

9'
95

”

Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

1.

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

podpis osoby losébl upowaZnionych
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Zaiacznik nr 2 do SWZ

Opis paedmiotu zaméwienia ’
,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekéw”

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia:

Odkopanie i odsioniecie kanaiu betonowego na giebokoéé ok. 2 m
Usuniecie starych. zniszczonych dylatacji, wyprofilowanie przerwy dylatacyjnej ok. 4 m
Oczyszczenie (szlifowanie) powierzchni betonowych, usuniecie starych farb, odspojonych.
siabych elementéw. Przeprowadzenie zabiegu dezaktywacji szkodliwych soli budowlanych tj.
przeksztaicenie rozpuszczalnych w wodzie chlorkéw, siarczanéw i azotanéw w sole
nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie.

. Zastosowanie eiastycznych profili zamykajacych przerwe dylatacyjnq o wysokiej odpornoSci
chemicznej, odpornych na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne, zachowujace
elastycznoéé réwniez w niskich temperaturach. Profile musza zapewniaé duZa rozciagliwoéé
przy zenlvaniu.

a Z uwagi na mozliwoéé daiszego poszerzania sie przerwy dylatacyjnej spowodowanego
niestabiinoécia kanaiu pionowego, naleZy dodatkowo zabezpieczyé obszar naprawy poprzez
zastosowanie taémy uszczelniajacej dylatacje, tnNale elastycznej i od pornej na starzenie.
Taéme uszczelniajqca naleZy przykleié modyfikowana Zywicq epoksydowa o bardzo dobrych
wiaéciwoéciach klejacych, na mokre podioZa o duZej odpornoéci chemicznej na écieki
komunalne.

o W dolnej czeéci kanaiu (podstawa) naleZy przeprowadzié iniekcje wysoko reaktywna 2ywica
siqca do szybkiego, tymczasowego zamkniecia i uszczelnienia miejsc przeciekéw. Zywica
musi byé odporna na mocne obciaZenia chemiczne éciekami komunalnymi i nie m02e byé
agresywna dla innych materiaiéw budowlanych i taém uszczelniajacych. Po zatamowaniu
wycieku naleZy przeprowadzié iniekcje dwukomponentowq 2ywicq poliuretanowa. ktéra po
utwardzeniu tworzy miekoelastyczna pozbawionq poréw pizegrode gwarantujaca trwaie i
elastyczne zamkniecie, uszczelnienie rys i peknigé.

. Wykonaé zabezpieczenie powierzchni betonowych hybrydowa zaprawa uszczelniajc
odporna na mréz, promieniowanie UV, starzenie oraz érodowisko o wysokiej korozyjnoéci.

2. Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Termin realizacji zaméwienia — do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Dodatkowe warunki:

o Wykonawca musi posiadaé certyfikat wystawiony przez producenta systemu potwierdzajacy
wiedze z zakresu znajomoéci materiaiéw i technologii.

o Przedstawié referencje na 2 roboty naprawcze i hydroizolacyjne w agresywnym srodowisku
wykonane w okresie 5 ostatnich lat
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

..............................dnia ............09.2020 r
nazwa Wykonawcy

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez wykonawce projektu umowy

Sk¥adajac oferte w postepowaniu na:

,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni éciekéw”
Postepowanie nr 13fl'0I2020

oéwiadczamy. 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w za¥qczniku do SW2;

2. Umowe zobowiazuje, sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostanq wskazane przez
Zamawiajacego.

dnia ......09. 2020 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalacznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
............................................

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

oéfiikb'oiéfilé' o Efiblkii iio'bSTAw DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni éciekow”
Postqpowanie nr 1311'0/2020

OSwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespe+nienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujac zamowienia Iub wykonujac je
nienaleiycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomoao sit:
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogbszono upadhéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upadbéci dOSZb do zawarcia uk’tadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez Iikwidacjo matku upadtego.
Firma, ktorq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat Iub sk¥adek na
ubezpieczenia spo’teczne Iub zdrowotne, z wytkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz+02enia na raty zaleg%ych p¥atnoéci Iub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji wtaéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ty prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestopstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestopstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione
w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo
udzia’ru w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub
przestopstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek¥ zakazu ubiegania si<—,1 o zaméwienia na
podstawie przepisdw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapita{owo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spc‘fice, jako wspélnik spé’rki cywilnej Iub spdki osobowej;
b) peinieniu funkcji cz#onka organu nadzorczego Iub zarzqdzajqcego, prokurenta,

peinomocnika.

...............,dnia ......09. 2020 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

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

OéWIADCZENIE
o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekéw”
Postepowanie nr 13ITOI2020

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaIu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegac sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. OSwiadczam, 2e spemiam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreSIonej dziaIalnoéci zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

............dnia ......... 09.2020 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)



‘1. hi
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

"h" 13ITOI2020 Strona: 12/21

Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia _09.2020 r
peina nazwa wykonawcy

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

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

WYKAZ ROBOT
.,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekéw”
Postepowanie nr 1311'0/2020

Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakor‘lczonych przed upiywem terminu
skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - w tym okresie,
- 2 roboty naprawcze i hydroizolacyjne w agresywnym érodowisku wykonane w okresie 5 ostatnich lat
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych obiekty i roboty byiy realizowane.

Lp. Nazwa i rodzaj wartoéé prac czas realizacji nazwa i adres zaiaczone
zaméwienia powierzonych (naleiy podaé daty) Zamawiajacego dokumenty

oraz zakres robét Wykonawcy TAKlNlE
poczqtek koniec

podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Zahcznik nr 7 do SWZ

dnia 09.2020 r.
pema nazwa wykonawcy

WYKAZ OSéB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY

,,Naprawa nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekéw”
‘ Postepowanie nr 13IT012020

Wykaz 056b, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doéwiadczenia i wyksztamenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takZe zakresu
wykonywanych przez nich czynnoéci i infon'nac o podstawie do dysponowania tymi osobami.

. . . Posiadane kwalifikacjel Zakres ”Podstawa
Lp. Imlelnamlsko uprawnienia . czynnoéci dysponowania
01 02 03 04 05
1

2

3

4

UWAGA 1: Wza+aczniku naleZy wykazaé Kierownika budowy.

..................................... dnia ..........09 2020 r.

podplsasoby/osob/upowaaone
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Zaiqcznik do SWZ
Projekt - Umowa o roboty budowlane 13IT012020

W dniu ......................... 2020 r. w Koiobizegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671 -00—12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktora reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

a:

.............................. , REGON: ) z siedziba w

................................................................................................... wpisana/ym do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w ..................................... Wydziai Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS .................. Iub CEIDG, zwanym w tekécie
Wykonawca I reprezentowanym przez:

2. .................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie zprocedurq udzielania zamowier’I
przez MiMK Spéika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2017 Zarzadu Spéiki MwiK 204.12.2019 r.)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiajqcy zamawia a Wykonawca zobowiazuje sis; wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest
robota polegajaca na wykonaniu naprawy nieszczelnoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni Sciekéw
-Postepowanie nr 13/1'0/2020, zgodnie z szczegoiowym opisem zaméwienia, ktéry stanowi zaiqcznik nr
1 do umowy.

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustaliiy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzieri podpisania umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin zakor‘Iczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia: ..................................... r.
4 Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie podpisania protokoiu

odbioru kor‘Icowego.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza, 2e zapoznai sie z opisem robot i SWZ oraz nie wnosi do niej uwag i uznaje
ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo, jeZeii jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poiecaé
Wykonawcy na piémie wykonanie rozwiqzan zamiennych,

3. Skutki polecer‘i o ktérych mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiajqcego, mogq stanowié podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoficzenia robot, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego dokumentu.

A -

§ 4
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleZy:

a) protokélarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2.,
b) dokonanie wszelkich uzgodnieI‘I IeZacych po stronie Zamawiajacego zwiqzanych z realizacja

przedmiotu umowy,
c) przystapienie do odbioru kohcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgioszenia do

odbioru,
d) dokonanie odbioru kohcowego zgodnie 2 § 11 umowy.
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

2. Do obowiazkéw Wykonawcy naleZy w szczegélnoéci:
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a) ustanowienie kierownika robot, ktéry ponosi odpowiedzialnoéc': za realizacje przedmiotu umowy
w zakresie praw i obowiazkéw zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

b) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
c) protokolarne przejecie od Zamawiajqcego terenu budowy,
d) poinformowanie, przed przystqpieniem do robét, poszczegélnych uZytkownikéw uzbrojenia

podziemnego o terminie rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas prowadzenia robét.

e) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami prawa,

f) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzeri oraz rozruchu technologicznego przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montaZOWych, na wiasny
koszt,

g) zapewnienie obsiugi geodezyjnej budowy,
h) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w formie papierowej

(3 kpl. egz. formatu A1) i elektronicznej, (z naniesieniem wszystkich rzednych
charakterystycznych dla armatury, przewodéw: wlotéw i wylotéw )

i) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp oraz p.poZ.,
j) niezwioczne informowanie Zamawiajqcego na piémie o wystepowaniu na budowie sytuacji

hamujacej postep robét i innych zagroZeniach
k) przedstawienie zestawienia kosztow robét budowlanych, montaZu instalacji i urzqdzer'I

niezbed nych do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkéw trwaiych)
I) utrzymanie iadu i porzqdku w miejscach prowadzonych prac,
m) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
n) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie eiektryczna we wiasnym zakresie i na wiasny

koszt,
o) uzgodnienie z Zamawiajqcym kolejnoéci wykonywania robot objetych .umowa, chyba 2e

okreélona kolejnoéé robOtjest konieczna ze wzgledu na technologie realizacji,
p) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajajcych,
q) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzqcych watpiiwoéci w ceiu sprawdzenia

jakoéci ich wykonania, jeZeli wykonanie tych robét nie zostaio zgioszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

r) po zakonczeniu robot uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbiér robét,

s) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy, wyznaczonych przez
Zamawiajacego,

t) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robOt, ich czeéci bad: urzqdzeh,
w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

u) udziai w przegladach miedzy-gwarancyjnych w okresie obowiqzywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§ 5

Wykonawca przedstawi r6wnie2 opiacona polise nr ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywiinej za szkody w mieniu iub na osobie wyrzadzonne przez Wykonawce
wtrakcie realizacji zadania. powstaie w zwiazku z realizacja zadania okreélonego w umowie przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioionej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiéw wiasnych.
Materiaiy, o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreélonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z pain. zm.) oraz powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.
881). Wszystkie uZyte materiaiy powinny byé fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
branZowym oraz posiadaé znak CE.

. Na kazde Zadanie Zamawiajqcego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokument (okreéiony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjai ludzki oraz materiaiy wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego, jakoéci robot wykonanych z materialéw Wykonawcy na terenie
budowy, a takZe do sprawdzenia cieZaru i iloéci zuZytych materiaiéw.

4. Zamawiajacy moZe zaZadaé wykonania badar'I w celu sprawdzenia, jakoéci wykonanych robét iub
materiaiéw i urzadzeri wbudowanych Idostarczonych/ zlecajqc je specjalistycznej jednostce iub
cedujac obowiajzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. JeZeIi w rezultacie przeprowadzonych badaI‘I okaZe sie, 2e zastosowane materiaiy. urzadzenia bad:
wykonanie robét jest niezgodne z umowa to koszty badar'I obciaZaja Wykonawca, zaé gdy wyniki
badar'I wykaiq, 2e materiaiy qz wykonanie robbt sa zgodne z umowa, to koszty tych badar'I
oboiaja Zamawiajqcego.

6. Wszystkie materiaiy nie nadajace sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania i wymagajace
wywozu a pochodzajce z prowadzohych w ramach inwestycji robot, np. robot rozbiérkowych,
ziemnych beda stanowiiy wiasnoéé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE IZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zakres rzeczowy robbt:
1) Siiami wiasnymi TAK/NIE (niepotrzebne skreélié)

ZABEZPIECZENIE NALEZ'YTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

1. Wykonawca najpéi'niej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania
umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ...00 21,
w formie gotéwkowej Iub wformie polisy ubezpieczeniowejlpolisy bankowej, ktdrej treSé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajqcego... .

2. Strony ustalaja. 2e po wykonaniu zaméwienia i”odbiOIze koricowym robét zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania
protokoiu koficowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczer'I z tytuiu rekojmi za wady i zostanie zwrocone po upiywie
okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .

3. Zabezpieczenie, stu2y pokryciu roszczefi z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonania
umowy, w tym rowniez kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

1. Strony ustalaja, ze obowiqzujacq ich forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy
okreélonego w ust. 3, bedzie wynagrodzenie w formie ryczaitu.

2. Wynagrodzenie okreélone w ust 3, obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaru i kosztéw nie mozna
byio przewidziec’: w dniu zawarcia umowy. konieczne do wykonania w celu umozliwienia u‘zytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

3. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi z} netto
+ podatek VAT tj. zl brutto (sfownie zl: ....................................................)

4. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacja projektowaj i wyszczegélnione w szczegoiowym
opisie zamowienia wynagrodzenie nie przysiuguje.

5. Za ustalenie iloéci robbt oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczaitowego odpowiada wyiacznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do zdobycia wszelkich
informacji, ktc'Ire moga byé konieczne do wykonania prawidiowej wyceny zamowienia.

KARY UMOWNE
§ 10

. Strony postanawiaja, 2e obowiazujacq je forma odszkodowania sq kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za nieterminowe zakoficzenie przedmiotu umowy w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kaq rozpoczetq dobe opéinienia, Iiczqc od dnia
okreélonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, Iiczonego
od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

A
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2)

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzeniaustalonego w § 9 ust. 3 umowy.
d) za nie zachowanie terminu okreélonego w § 8 ust. 1 umowy w wysokoéci 0.2%wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy za kaZda rozpoczeta dobe opoznieniaZamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczynwytacznie zaleZnych od Zamawiajacego wwysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonegow § 9 ust. 3 umowy.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokoéé karumownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.4. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z fakturwystawianych przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

10.
. Po stronie Wykonawcy osoba odpowiedzialna za realizacje bedzie

12.

ODBIORYI PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiajq, 2e przedmiotem odbioru korficowego bedzie przedmiot umowy okreslony w§ 1 umowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoéc’: do odbioru koficowego.Odbior koficowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanychsktadajacych sie na przedmiot umowy po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robot izgtoszeniu gotowoéci do odbioru.
Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest spetnienie wymogu przedtoZenia przezWykonawce Zamawiajacemu dokumentéw:
1) wymagane oswiadczenia
2) kompletna dokumentacje powykonawcza,
3) dokumenty (atesty. certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, 2ewbudowane wyroby budowlane sa zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z2018K, poz. 1202 2 péz‘n. zm.).
JeZeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu plzystugujqnastepujace uprawnienia:
moZe odmowié odbioru do czasu usuniecia wad;
moZe odstapié od umowy lub Zadac': wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.JeZeIi wykonawca na dzier’l zwotania odbioru nie przedtoZy dokumentéw wskazanych w ust. 6, toZamawiajacy moZe odméwié odbioru do czasu dostarczenia dokumentéw. Wykonawca pozebraniu wszystkich niezbednych dokumentéw okreslonych w ust 6 ponownie pisemniezawiadomi Zamawiajacego o gotowoéci do czynnoéci odbiorowych w terminie nie dtqzym nizwskazany przez Zamawiajacego w protokole z przerwania czynnoéci odbiorowych.Strony postanawiaja, 2e
2 czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w tokuodbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad;na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztoZony przed uptywem terminu na usunieciewad, Zamawiajacy moZe przedtuZyé ten termin;do przedtuZenia tych termindw nie jest upowaZniony Inspektor Nadzoru.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usuniecfu wad orazdo Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.Zamawiajacy moZe podjaé decyzje o przewvaniu czynnosci odbioru, jeZeli w czasie tychczynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowyzgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniecia tych wad.Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy ze strony MVWK jest p...
...................................................................................................................................
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GWARANCJA
§ 12Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZyta starannoécia, zgodniezzasadami wiedzy technicznej i obowiqzujqcymi przepisami oraz postanowieniami zawartymiwUmowie. Wykonawca gwarantuje, Ze wszystkie materia1y i urzadzenia dostarczone przezniego bedq nowe, pemej wartoéci handlowej i nadajace sis; do uz'ycia w celu im przeznaczonym.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi dla przedniotu umowy zgodniezofertq na okres ........ m-cy liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego robéti zapewnia o jego prawid1owym funkcjonowaniu.Na podstawie art. 558 § 1 KC. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z pOZn. zm.) rozszerza sieodpowiedzialnoéé z tytu1u rekojmi na okres gwarancji.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezp1atnego usuniecia wszelkich usterek

W przypadku bezskutecznego up1ywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wadZamawiajqcy ma prayvo usunqé je we w1asnym zakresie lub zlecié ich usuniecie innemu

WARUNKI PLATNOSCI
§ 131. Strony postanawiaja, 2e rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywao sie bedziepo zakoficzeniu robét i ich odbiorze koficowym.2. Termin p1atnoéci faktury 3O dni od daty wp1yniecia do siedziby Zamawiajacego prawidtowowystawionej faktury wraz z bezusterkowym protoko1em odbioru robét, za ktére wystawiona jestfaktura,

1. Zmiana postanowiefi zawartej umowy mo2e n

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 14

rygorem niewaz‘noéci takiej zmiany.
2. Zmiana umowy moZe nastapié:

1) w zakresie przed1u2enia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn z powodu ktérych

astapié za zgoda obu stron wyraZona na piémie pod

odpowiedzialnoéé (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, d1ugotrwa1e i obfite opadydeszczu i éniegu),
b) gdy warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji techniozneja utrudniajace wykonanie umowy,
c) wystqpienia zjawisk zwiazanych z dzia1aniem siiy wszej (kioska 2ywio1owa, niepokojespo1eczne, dziatania militarne),
d) z powodéw, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajacy, a w szczegolnoéci bedqcenastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, kom'ecznoéci dokonania zmiandokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim wlw okolicznoéci mia1y Iub bedq mogiy mieéwp1yw na dotrzymanie terminu zakor’mczenia robét,e) gdy wystqpi opéfinienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolefi, uzgodniel‘u, itp. dowydania ktorych wfaéciwe organy sq zobowiqzane na mocy przepisow prawa, jeéli opoinienieprzekroczy okres. przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wlw decyzje powinny zostac
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g) jeéli wystqpi brak moZliwoéci wykonania robot 2 powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2 przyczyn
niezaIeZnych od Wykonawcy,

2) w zakresie wykonania robot zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje sit-g zmiany
wynagrodzenia ryczaitowego.

3. Zmiana umowy nastqpié moZe z inicjatywy Zamawiajqcego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawieraé:

1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wpiyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstaiych okolicznoéci w formie
opisowej i wiaéciwie umotywowanej (protokéi wraz z uzasadnieniem) przez powoiana przez
Zamawiajqcego komisje technicznq, w skiadzie ktérej bedq m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy.

5. NiezaieZnie od powszego, Zamawiajqcy i Wykonawca dopuszczaja mozliwoéé zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian bedqcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych.

§ 15
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu plzysiuguje

prawo odstapienia od umowy w nastegpujacych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoiicznoéci powodujaoej, 2e wykonanie umowy nie leZy w

interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy moZe odstqpié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o
powszych okolicznos‘ciach. W takim wypadku wykonawca moZe qaé jedynie
wynagrodzenia naIeZnego mu 2 tytuiu wykonania czeéci umowy.

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczai robét bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni od terminu

rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego
zioZonego na piémie,

d) Wykonawca przenNai realizacje robbt bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta tniva diuZ‘ej niz
14 dni.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysiuguje
prawo do odstapienia od umowy w szczegélnoéci, jeZeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokoiu

odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawca, i2 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianyoh

okolicznoéci nie bedzie mogi speinic': swoich zobowiazafi umownych wobec Wykonawcy,
3. Wykonawca moZe odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciach

stanowiqcych podstawe odstqpienia.
4. Odstapienie od umowy powinno nastqpié w formie pisemnej pod rygorem niewaZnosci i powinno

zawieraé uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce, oraz Zamawiajacego obciajq nastepujace

obowiqzki szczegéiowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegéiowy protokéi inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstqpienia,
2) jeZeli Wykonawca nie przedstawi protokoiu, o ktérym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie,

protokéi inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego bez udziaiu
Wykonawcy - Zamawiajacy oboiq Wykonawca kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

3) protokéi sporzadzony zgodnie z pkt. 2) stanowié bedzie podstawe do wzajemnych rozliczeh,
4) Wykonawca w ciqgu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony ktéra od powiada za przyczyny odstapienia 0d umowy,
5) Wykonawca w ciagu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiaiéw, konstrukcji lub urzadzeri, ktére nie

moga byc wykorzystane przez Wykonawcg- do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowq, jeieli odstapienie od umowy nastapiio z przyczyn niezaleZnych od niego,
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6) Wykonawca w ciagu 7 dni zg1osi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajqcych, je'zeli odstapienie od umowy nastapflo z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwmcznie, a najpéiniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalece do niego
materiaiy i urzadzenia,

8) Wykonawca w ciagu 10 dni od daty odstqpienia przekaZe Zamawiajqcemu uporzadkowany
teren budowy,

§ 16
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robbt w sprawie

zaméwienia publicznego Zamawiajacy jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.
3. \Maéciwym do rozpoznania sporow wynik’tych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlaéciwy

dla siedziby Zamawiajacego.
§ 17

Zmiana postanowiefi zawartej umowy Iub ktéregokolwiek z zacznikéw, stanowiqcych integralnq czeéé
niniejszej umowy - mole nastapié za zgoda obu stron, wyra20na na piémie w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznoéci.

§1s
Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajqcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zafgcznik do umom:
1. Opis przedmiotu zaméwienia.

2. Polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zaiqcznik nr 1 do umowy
Opis przedmiotu zaméwienia.

Naprawa nieszczeinoéci w korycie betonowym na Oczyszczalni éciekéw

Szczegéiowy opis pizedmiotu zaméwienia:

Odkopanie i odsioniecie kanaiu betonowego na giebokoéé ok. 2 m
Usuniecie starych, zniszczonych dylatacji, wyprofilowanie przerwy dyiatacyjnej ok. 4 m
Oczyszczenie (szlifowanie) powieizchni betonowych. usuniecie starych farb. odspojonych,
siabych elementéw. Przeprowadzenie zabiegu dezaktywacji szkodliwych soli budowlanych tj.
przeksztaicenie rozpuszczalnych w wodzie chlorkéw, siarczanéw i azotanéw w sole
nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie.

o Zastosowanie elastycznych profili zamykajacych przerwe dylatacyjna o wysokiej odpornoéci
chemiczne], odpornych na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne, zachowujqce
eiastycznoéé réwniez w niskich temperaturach. Profile muszq zapewniaé duZa rozciagliwoéé
przy zenrvaniu.

. Z uwagi na moiliwoéé dalszego poszerzania sir-g przenivy dylatacyjnej spowodowanego
niestabiinoécia kanaiu pionowego. naleZy dodatkowo zabezpieczyé obszar naprawy poprzez
zastosowanie taémy uszczelniajacej dylatacje, trwale elastycznej i odpornej na starzenie.
Taémt—g uszczelniajacq naieZy przykieié modyfikowanq Zywica epoksydowq o bardzo dobrych
wiaéciwoéciach klejacych, na mokre podioZa o duZej odpornoéci chemiczne] na écieki
komunalne.

o W dolnej czeéci kanaiu (podstawa) naleZy przeprowadzié iniekcje wysoko reaktywnq Zywica
siqcq do szybkiego, tymczasowego zamkniecia i uszczelnienie miejsc przeciekéw. Zywica
musi byé odporna na mocne obciaZenia chemiczne Sciekami komunalnymi i nie moz'e byé
agresywna dla innych materiaiéw budowlanych i taém uszczelniajqcych. Po zatamowaniu
wycieku naieZy przeprowadzié iniekcje dwukomponentowa Zywica poliuretanowa, ktéra po
utwardzeniu tworzy miokoelastyczna pozbawionq poréw przegrode gwarantujqca trwaie i
elastyczne zamkniecie, uszczelnienie rys i peknieé.

. Wykonac': zabezpieczenie powierzchni betonowych hybrydowa zaprawa uszczelniajacq
odporna na mréz. promieniowanie UV, starzenie oraz Srodowisko o wysokiej korozyjnoéci.

4. Terminy realizacji przedmiotu 2am6wienia.

Termin realizacji zaméwienia - do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Dodatkowe warunki:

- Wykonawca musi posiadaé certyfikat wystawiony przez producenta systemu potwierdzajacy
wiedze z zakresu znajomoéci materiaiéw i technologii.

- Przedstawié referencje na 2 roboty naprawcze i hydroizolacyjne w agresywnym érodowisku
wykonane w okresie 5 ostatnich lat




