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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

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

nie przekraczajacej kwoty 5.350.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Robota budowlana ,

Przedmiot zaméwienia:
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modemizacji kotlowni gazowej w
istniejqcym kontenerze MWiK Koiobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Kolobrzegu wraz z
tizema obiegami grzewczymi” Postepowanie nr 6/NZI [2020

Numer postgpowania: 6INZI2020
2. specyflkacje; warunkéw zaméwienia sporzqdzii:

Imig i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 02.10.2020 r.
/7 I _

Pod pis: [WWM
3. specyfikacje warunkéw zaméwienfa zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

A A A q A

Imie i nazwisko: Zbigniew Horbaczewski - kier. Dz. NZ Dnia -E)\.:.H§.J.'.....UJ.I4$Jr.

”P's“ r7%///mmL/9a ‘
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatilvié‘lflzii:

Imie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - ..a-.3:_..1Q.fl<??fi.i . , ‘
Podpis: ‘w‘ ’L Alba/Lit. d owLo"M

5. specyfikacje warunké‘w zaméwienia zatwierdzii
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — RadcaSiP . 63°F wzglfim - ...J..«..W.:4£‘.’. éFr‘.

O , -prawnvm
Podpis: .13 M ICZifOWSki

6- specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: 34“: “7““
lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzqdu ”Siki‘n -. v 1 Dnia - .u .5. Mi..m. r.

\Podpis: ,_ -::;"7'UIO_‘/ 3 1361.015.

lntegrainq 0456 niniejszej SWZ stanowiq wzory nastepujqcych dok
Pawei

entéwlzaiqcznikéw:
‘cié’w
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spédka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.big.mwik.kolobrzeg.p_l
Ogloszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej
www.big.mwik.kolobrzeg.gl

d
d 99

’

Rozdziaf 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

ZAMOWIENIE SEKTOROWE.

Postepowanie o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzieiania zamowiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kdobrzegu - Za+qcznik nr 1 do Uchwa+y Nr
134/2019 Zarzadu Spéfiki MVVIK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA:

,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji koflowni gazowej w istniejacym
kontenerze MWiK Ko10brzeg przy ul. Artyleryjskiej w Kotoblzegu wraz z trzema obiegami
glzewczymi” Postepowanie nr 6INZI [2020

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beds; przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyZSzych informacji moZe mieé charakter
pisemny, lub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert V_Vykonawcy winni zapoznaé sic-g z
treéciq ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caloécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziaf 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody
na zloZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pemomocnictwo do godgisania oferty winno byé do1aczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zalaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Pe1nomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, qz przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte. w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadac‘: nastepujace oznaczenie:

OFERTA ,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji kotlowni gazowej w
istniejacym kontenerze MWiK Kolobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Koloblzegu wraz z trzema
obiegami grzewczymi” Postepowanie nr 6INZ [2020
NIE OTWIERAC PRZED 15.10.2020 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé ziozona oferte przed up1ywem terminu
sk¥adania ofert. '

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wytkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie poiniej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegh 2e nie mogq one byé
udostepniane.
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Rozdzia! s.- OFERTY CZEéC/OWE:
Oferta musi obejmowaé cabéé zaméwienia, nie dopuszcza sie sk’radania ofert czeéciowych.

Rozdziaf 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza moZliwoéci z+oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial s: OPIS WARUNKOW uozmw w POSTEPOWANIU ORAZ spososu DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speIniaja nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia{alnoSci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
naktadaja obowiqzek posiadania takich uprawnien,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKéW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

@
N

Q
S
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10.

11.

12.

Formularz oferty — za+acznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegdowy opis zaméwienia - za’tacznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy - zaflacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za1‘acznik nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkéw udziam w postepowaniu — za¥acznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robot -— za’lqcznik nr 6 do SWZ.
Wykaz personelu Wykonawcy — za¥qcznik nr 7 do SWZ.
Aktualny odpis z w+aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia&alnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, Ze zakres jego dzia¥alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Opiaoona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia’talnoéci. Wykonawca
przedstawi polise, odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone
przez Wykonawce wtrakcie realizacji zadania, powsta{e w zwiazku z realizacja zadania
okreélonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej ni2 wartoéé 2&020nej oferty
Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajacy Zelda
wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie wp{aty pienieZnej Iub polisy
gwarancji zabezpieczenia roszczelfi z tytmu niewykonania Iub nienaleZytego wykonania umowy
i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy), wed#ug zatqczonego wzoru lub na
warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajacego
- zaficznik nr 8 do SWZ.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed up¥ywem terminu sk#adania ofert.
Zamawiajacy za2qda przedstawienia oryginatu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie niecz telna Iub
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bedzie budzié watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogj sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

13. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zoyli
dokumentow potwierdzajacych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupeinienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usjug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty spelniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji 21020ne przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wedjug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty — 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktow
1 % odpowiada punktacji koficowej 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 najwiekszq
Iiczbe punktéw.

Rozdzial 13: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiqzany jest do wniesienia wadium w kwocie
2.000,00 z! (s10wnie: dwa tysiace 21)

2. Wadium moZna wnieéé w pieniqdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéjdzielczej kasy
oszczednoéciowo—kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniadzu naleZy iacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank
Pekao SA I/o Kotobrzeg
3. Oryginaj dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naIeZy dojqczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy dojaczyé dowéd wniesienia wadium, o ktorym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajacy niezwjocznie zwraca wadium, je2eli:

1. upjynaj termin zwiqzania oferta,
2. zawarto umowe.
3. uniewainiono postepowanie. a protesty zostajy ostatecznie rozstrzygniete lub upjynqt termin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy. ktory wycofa’r oferte przed upiem terminu sldadania ofen — niezwjocznie po

zbZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zostaj wykluczony z postepowania bad: ktorego oferta zostaja odrzucona

— niezwjocznie po z+oZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym z’rOZenie takiego
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wniosku jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. Jeteli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktére ma byé zwrécone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stato sie niemoZliwe z przyczyn |e2acych po stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia oferty nie ztoZyt dokumentéw lub
oéwiadczer‘n potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu albo
petnomocnictw. chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nieleZacych po jego stronie.

Rozdzial 14.- TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy ztoZonq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAI: 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Sekretariat (I pietro) ,,Miejskich Wodociagow i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100Kotoblzeg.

Termin: Oferte naleZy ztozjjé do dnia 15.10.2020 r. godz. 13°”.
Oferty ztoZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdziaf 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
Rozdziall 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu ofertyprzed otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktéregocztonkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkamiokreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.
3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzterozpatrywana.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:

a) nfe jest zgodna z treéciq 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 przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,
ktérzy ztoZyli oferty, osobno dla kaZdej z czeéci zaméwienia.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszybilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzieleniezaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cenelwartoéé.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z tresci wybranej
oferty.

Rozdziaf 20: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajacy moZe uniewaZnic postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postspowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajc zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postspowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia r6wnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sis o udzielenie zaméwienia.

Rozdziar 21.- SPOSéB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:

1. Wykonawca moze zwrécié sis do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiqzany niezwiocznie udzielié wyjaénier‘n, jednak nie p62niej niz 4
dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wpiynqi do Zamawiajqcego nie pOZniej niz do godz.15.00 w dniu.
w ktérym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania irédia
zapytania.

. Zamawiajqcy moZe w kaidym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonanq w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sis z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym —- Janusz Kubek, e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sis za zioione w terminie, je2eli ich treéé dotaria do adresata przed
upiywem terminu.

. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie pizesianie doiaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobs upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1.
2.

Zostaiy okresione w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym hi: 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzia123: POUCZENIE O $RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnosci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

. Odwoianie przysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postspowaniu.
Odwoianie wnosi sis do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
dorsczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaiy przesiane faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaiy doreczone w inny
sposob.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sis wyiacznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczona odpowiedzialnoscia
w Koiobrzegu.
Odwoianie powinno wskazywaé zaskarz'ona czynnosé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej zarzuca
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sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiefle przedstawienie zarzutéw, okreélaé
2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania.
Odwotanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwo#anie Prezes Zarzadu Spdki moZe je uwzglednié lub odrzucié.

8. Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyJa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spaki rozstrzygajqcej odwolanie nie przys#uguja1 dalsze érodki
odwo#awcze.

7"
?”

Rozdzia124: OG£OSZENIE WYNIKOWPOSTEPOWANIA:
1. Niezwkncznie po rozstrzygnieciu postepowania kaZdy Wykonawca, ktéry £0n oferte, zostanie

zawiadomiony (e-mail/faksem/listownie) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu
wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a takZe
o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofenach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr 1 do SW2

dnia _ _10.2020 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:
..............................................................

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

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
SpOika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
mm

FORMULARZ OFER'IY

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na robote, budowlana:
,,Wykonanie metodq zaprojektuj I wybuduj modernizacji kotiowni gazowej w istniejqcym
kontenerze MWiK Koiobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Koioblzegu wraz z trzema obiegami
grzewczymi” Postepowanie nr 6INZI [2020
Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWZ), projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem- Iryczaitowym w
cenie: ..zi netto + inaleZny podatekVAT =tj.. .. .brutto
Siownie brutto zi .. .. .

Oferujemy termin wykonania robot do dnia ...............................2020 r.1.
2. OSwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. OSwiadczamy. 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq ofertq na czas 30 dni.
4. Przedmiot umowy zamierzamy wykonaé sami.
5. Udzielamy ........... Ietniej gwarancji i rekojmi .
6. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie infon’nacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia i

dysponujemy kadrq do kierowania robotami budowlanymi w braniy sanitamej z wymaganymi
uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa o
ubezpieczeniu dziaialnoéci od odpowiedzialnoéci cywilnej.

7. Oéwiadczamy. 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego.

Oferta zawiera .......... ponumerowanych i podpisanych stron.
Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

1.

' Bdéfii‘é'éébw 76:58} 3566952565966 ' " '
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Zahcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia:

”Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji kottowni gazowej
w istniejqcym kontenerze MWiK Kolobrzeg przy ul. Artyleryjskiej
w Kotobrzegu wraz z trzema obiegami grzewczymi”

1. SPIS TRE$C|

1. Strona tytufowa
2. Czeéé opisowa programu funkcjonalno—uzytkowego

2.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
2.2. Charakterystyczne parametry okreélajace wielkoéé obiektu lub zakres robbt budowlanych
2.3. Opis wymagafi zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Technologia
lnstalacja 230V i 400 V
Organizacja robot budowlanych
Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Warunki bezpieczefistwa pracy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Materiaty, wyroby budowlane

.S
‘P

rh
-‘
V

g
p

sr
sv

Wykonanie robét
i. Odbiér koficowy
j. Wykaz dokumentow odbioru koficowego

3. Czeéé informacyjna programu funkcjonalno-uZytkowego

2. Czeéé opisowa programu funkcjonalno-uiytkowego
2.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn..
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji kotlowni gazowej w istniejqcym
kontenerze MWiK Kolobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Koiobrzegu wraz z trzema obiegami
grzewczymi” tj. sporzqdzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe i sporzqdzenie
specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych na
podstawie uzgodnionego projektu wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych do odbioru badan i prob.
a tak2e przeszkolenie przysz1ego personelu koflowni z podstawowych czynnoéci eksploatacyjnych
urzqdzen.
Planowana inwestycja bedzie realizowana w terminach:

1. Termin z¥oienia projektu do Starostwa ( zgioszenie robot budowlanych) 26.10.2020r.
2. Rozpoczecie robbt budowlanych- po upwie 21 dni od daty dokonania zg1oszenia, tj.

16.11.2020r.



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
6IN212020 Strona: 10/28

2.2. Charakterystyczne parametry okreélajqce wielkoéé obiektu lub zakres robot budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest:

Modernizacja koflowni gazowej w istniejacym kontenerze naleZacym do MWIK KoIobrzeg.

Przedsiewziecie przewiduje:

- modernizacje koflowni gazowej z zamontowaniem kofléw gazowych oraz wykonanie trzech obiegéw

grzewczych dla:

1. budynek biurowy gk'awny z rozdzielniq ciepta,

2. budynek warsztatowy wysoki,

3. budynek warsztatowo—gara20wy.

Zakres zaméwienia obejmuje:
o wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe;

o demontaz istniejacych kofléw w pomieszczeniu kontenera MWIK;

o roboty instalacyjno-montaZowe nowej koflowni;

o niezbedne roboty towarzyszace — budowlane

o rozruch i przekazanie do eksploatacji;
o przeszkolenie przysz¥ego personelu koflowni;

o uswgi serwisowe w okresie gwarancyjnym;

o uzyskanie wszelkich opinii, uzgodniefi. pozwoler'I i innych dokumentéw wymaganych

przepisami szczegélnymi.

Oferta dostarczana przez Oferentow powinna obejmowaé caiy zakres prac niezbednych do

wykonania i odbioru robot montaZowych, uruchomienia i eksploatacji kotlowni. Obiekt musi spemiaé

wszystkie wymagania w zakresie BHP i instytucji:
o Straz PoZama.
o Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienia z rzeczoznawcq, p. poZarowym niezbedne do pozwolenia na

budowe oraz przygotuje dokumentacje odbiorowa urzadzeh do UDT— 2 kpl.

2.3. Opis wymagar’l zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.3.1. Wymagania ogélne

Roboty oraz wykorzystane wyroby budowlane musza byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z

wymaganiami obowiazujacych polskich przepisdw, norm i instrukcji. Wykonawca dzie posiadal

dokumenty potwierdzajace, 2e zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajqcy przewiduje biecq kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Rozwiqzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed 2&02eniem wniosku

Wykonawcy o wydanie decyzji pozwolenia na budowe bode} poddane kontroli przez Zamawiajqcego w

aspekcie ich zgodnoéci z programem funkcjonalno-uiytkowym oraz
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warunkami umowy,

Zamawiajacy zweryfikuje rowniez stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajqcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci z danymi zawartymi w projekcie i
specyfikacji technicznej. .
Oferta powinna zawieraé:
-schemat proponowanego rozwiazania technologii kotiowni ,
-rzut pomieszczenia wraz z umieszczeniem planowanych urzadzer’l i instalacji z dostosowaniem sie do
wymogow komunikacyjnych i serwisowych.
-zestawienie gtéwnych urzadzefi okreélajqce ich typ i wielkoéé oraz karty katalogowe proponowanych
kofléw i gbwnych urzqdzefi.
2.3.2. Wymagania szczegélowe

a. Technologia
Dla kotiowni gazowej dobraé co najmniej dwa kotly kondensacyjne stojace o ficznej nominalnej

mocy 480 kW 2 toleranc +/- do 5% (wynikajacq z typoszeregu producenta) na cele centralnego
ogrzewania. Dolny zakres modulacji pojedynczego kofla powinien byé poniZej 20% mocy kotla.
Parametry kofla naleZy dobraé do temp. 80l60°C.

Kofly naleZy ustawié w taki sposob. aby zapewnic przestrzeh do obslugi serwisowej oraz wymagany ciag
komunikacyjny. ktOre powinny wynosié: miedzy écianami kofléw, a istniejaca instalacja co. co najmniej
0,8 m, oraz miedzy écianami kofléw. a éciana z istniejc rozdzielnia elektrycznq co najmniej 0,8 m.
Sterowanie koflownia w pe+ni automatyczne z regulac pogodowa. Orurowanie co. 2 rur stalowych
czarnych. lnstalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu. Kominy ze stali nierdzewnej, pompy
elektroniczne, wymagane sprzegio hydrauliczne oraz rozdzielacze z podzia#em na poszczegélne obiegi.
Kofly powinny miec‘. instalacje poboru powietrza z zewnqtrz.

lnstalacja c.o. powinna zostaé wyposaiona w naczynia przeponowe.

NaIeZy przeprojektowaé istniejqce orurowanie do nowych warunkéw. Wykonaé regulacje ca+ego c.o.
nowej koflowni opalanej gazem. Rurociagi w kotlowni powinny byé stalowe, spawane.

Cabsé wykonaé zgodnie 2 PN oraz z obowiazujacymi przepisami
Zastosowaé ukiad detekcji gazu wyposaZony w:

detektor w pomieszczeniu koflow
modu’; sterujqcy
zawér elektromagnetyczny odcinajacy domyw gazu
syrena alarmowa

. lampa ostrzegawcza
Trzy poszczegélne obiegi grzewcze naleZy wlaczyc w istniejaca instalacje grzewczq, w tym wykonaé
kana# grzewczy pomiedzy kotlowniq, a budynkiem biurowym.

up
w

pe

b. lnstalacja 230Vi 400V
Wykonaé podhczefi wszystkich urzadzefi wymagajqcych zasilenia energii elektrycznej ( pompy,
automatyka, instalacja detekcji gazu) przewodami wwqcznie z zwami miedzianymi o przekrojach
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dostosowanych do obciaienia. Istniejqca instalacje elektryczna w kotiowni dostosowaé, do zmian

tech nologicznych wynikajacych z modernizacji.

c. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrOwia (plan BIOZ)

d. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziaiania uszkodzenia instalacji i

rzadzenia wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a w

przypadku ich uszkodzenia powiadomi bezzwiocznie Zamawiajqcego oraz dokona ich naprawy.

e. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczer'istwa i

higieny pracy oraz zapewni i bedzie utrzymywai wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz

sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwiqzane z wypeinieniem wymagan okreélonych powy‘zej nie

podiegaja odrebnej zapiacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

f. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaie wykonawcy caioéé terenu objetego

modernizac co zostanie potwierdzone protokoiem przekazania placu budowy.

g. Materiaiy, wyroby budowlane

-Szczegéiowe wymagania dla materiaiéw wystepujqcych przy wykonywaniu robot objetych niniejszq

specyfikac okreélq dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne.

-Jakoéé materiaiéw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z

wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami

okreélonymi w aprobatach technicznych i powinna byé kontrolowana na bieZaco przy kaZdej dostawie na

budowe.
-Materiaiy, ktére nie posiadaja odpowiednich zaéwiadczen o jakoéci wydanych na podstawie norm

panstwowych lub aprobat technicznych albo Swiadectw dopuszczenia nie powinny byé wbudowane.

-Dopuszcza sie stosowanie materiaiéw, elementow i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu, przy

czym materiaiy importowane muszq posiadaé Swiadectwa zgodnoéci 2 PN (BN) iub aprobatami

technicznymi.

h. Wykonanie robot

Wykonawca jest od powiedzialny za prowadzenie robbt zgodnie z umowa oraz za jakoéé zastosowanych

materiaiow i wykonywanych robbt. za ich zgodnoéé z dokumentac projektowa,

programem funkcjonalno— uZytkowym.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w robotach. spowodowanego przez Wykonawce zostana przez niego

poprawione na wiasny koszt.
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i. Odbiér koficowy
Odbiér kor'icowy robét to protokolarny odbiér robét, a takZe dokonanie préb i sprawdzer'i instalacji,
urzadzefi technicznych i przewodéw kominowych dokonany zgodnie z wymaganiami prawa i zapisami
okreélonymi w umowie i niniejszej specyfikacji ogéinej.
Odbiér robét i przekazanie kotiowni do eksploatacji bedzie popizedzone operacja rozruchu, ktérej celem
jest sprawdzenie osiagania przez instalacje zaioZonych parametréw.
Protokéi z rozruchu stanowi zaiacznik do protokoiu odbioru koficowego.

j. Wykaz dokumentéw odbioru kor’ncowego
Dokumenty stanowiace zaiqcznik do protokoiu odbioru koficowego obiektu przez Zmawiajqcego:
- Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe,
- Dziennik budowy,
- Oéwiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robét,
- Protokéi z odbioru urzadzefi i instalacji przez Urzqd Dozoru Technicznego,
- Protokoiy rozruchu urzadzefi i instalacji objetych instrukcjami rozruchu,
- Dokumenty materiaiowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsiugi i paszporty
zamontowanych urzadzeri,
-Wyniki badar'i:

. protokéi giéwnej préby szczelnoéci instalacji wewnetrznej gazowej

. protokéi odbiorczy przewodéw kominowych i wentylacji

. protokoiy préby szczelnoéci i rozruchu instalacji grzewczej

. protokoiy préby szczelnosci i rozruchu instalacji wody zimnej,
3. Czeéé informacyjna programu funkcjonalno-uiytkowego
Zamawiajacy oéwiadcza, 2e jest wiaécicieiem obiektu budowlanego, ktéry zostai objety niniejszym PFU.
inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 2 pain. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z p62n.
Zmianami)
o Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z pézn.
zmianami)
o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegéiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uZytkowego (Dz. U. z
dnia 16 wrzeénia 2004 r. Nr 202 poz.2072 )
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

..............................dnia ............10.2020 r

nazwa wykonawcy

Oéwiadczenie o akceptacji przez wykonac projektu umowy

Skiadajac oferte w postepowaniu na:

,,Wykonanie metoda zaprojektuj i wybuduj modernizacji kotiowni gazowej w istniejqcym
kontenerze MWiK Kolobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Koiobrzegu wraz z trzema obiegami
glzewczymi” Postgpowanie nr 6/NZI [2020

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w zamczniku do SWZ;

2. Umowe zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostana wskazane przez
Zamawiajqcego.
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Zalacznik do SWZProjekt - Umowa o roboty budowlane 6INZI2020
W dniu ......................... 2020 r. w Ko+obrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Kotobrzegu (NIP: 671 -00—1 2-257; REGON330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedzibq w Kobbrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentujePaweI Hryciow - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a.

.............................. , REGON: ) z siedziba w
wpisana/ym do RejestruPrzedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w ............................. , ........ Wydzia‘l GospodarczyKrajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG, zwanym w tekécieWykonawca i reprezentowanym przez:

2. .................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodzeprzeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie zprocedura udzielania zamowiefiprzez M\MK Spoika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2017 Zarzadu Spflki MwiK 204.12.2019 r.)zostafa zawarta umowa o nastepujacej treéci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jestwykonanie metoda zaprojektuj iwybuduj modernizacji kotiowni gazowej w istniejacym kontenerze MWIKKo10brzeg przy ul. Artyleryjskiej w Ko1obrzegu wraz z trzema obiegami grzewczymi-szczegdiowookreélone w szczegétowym opisie zaméwienia ktory stanowi za1qcznik do umowy.

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustalfly nastepujqce tenniny real izacji przedmiotu umowy:1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastqpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.3. Termin zakoficzenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia: .....................................r.
4. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie podpisania protokoiuodbioru koficowego.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza. Ze zapozna1sie SWZ oraz nie wnosi do niej uwag i uznaje ja 2a podstawedo realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiajqcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaéWykonawcy na piémie wykonanie rozwiazafi zamiennych,
3. Skutki polecer‘l o ktérych mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiajqcego, moga stanowio podstawedo zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoficzenia robot, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 3nim’ejszego dokumentu.

.5

§ 4
1. Do obowiazkow Zamawiajacego naleZy:

a) protokélarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2.,b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,
c) dokonanie wszelkich uzgodniefi leZacych po stronie Zamawiajacego zwiqzanych z realizacprzedmiotu umowy,
d) przystapienie do odbioru koficowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zg+oszenia doodbioru, .
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e) dokonanie odbioru kor'icowego zgodnie 2 § 11 umowy.
f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

2. Do obowiazkéw Wykonawcy naIeZy w szczegélnoéci:
a) ustanowienie kierownika budowy, kt6ry ponosi odpowiedzialnoSé za realizacje przedmiotu

umowy w zakresie praw i obowiqzkéw zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
b) opracowanie pianu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
c) przedioZenie Zamawiajqcemu projektu umowy o roboty budowiane z Podwykonawcq w celu

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajqcego na jej zawarcie.
d) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,
e) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie

z obowiqzujacymi przepisami prawa,
f) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzeri oraz rozruchu technologicznego przewidzianych

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 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, przewodow: wlotéw i wylotéw)

i) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,
j) niezwioczne informowanie Zamawiajacego na piémie o wystepowaniu na budowie sytuacji

hamujacej postep robot i innych zagrozeniach
k) przedstawienie zestawienia kosztow robot budowlanych. montaZu instalacji i urzadzeh

niezbednych do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkéw tnivaiych)
l) utrzymanie iadu i porzadku 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 elektryczna we wiasnym zakresie i na wiasny

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

okreélona kolejnoéé robét jest konieczna ze wzgledu na technologie, realizacji,
p) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajacych zakryciu lub zanikajqcych,
q) wykonanie na swéj koszt odkrywki elementéw robot budzacych wqtpliwoéci w celu sprawdzenia

jakogci ich wykonania. jeZeli wykonanie tych robot nie zostaio zgioszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

r) po zakor'iczeniu robot uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbiér robot,

3) peinienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw,
t) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montaZu dla dostarczonych przez siebie

i podwykonawcéw urzqdzer'i,
u) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy, wyznaczonych przez

Zamawiajqcego,
v) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robét, ich czeéci bad: urzqdzefi,

w przypadku ich zniszczenia Iub uszkodzenia w toku realizacji.
w) udziai w przegladach miedzy-gwarancyjnych w okresie obowiqzywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§ 5

Wykonawca przedstawi réwniez opiacona polisg nr ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone przez Wykonawca
w trakcie realizacji zadania, powstaie w zwiqzku z realizacja zadania okreélonego w umowie. przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoSé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

1. Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiéw wiasnych.
Materiaiy. o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobéw 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 2 péin. 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.
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881). Wszystkie uZyte materiaiy powinny byé fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
branZowym oraz posiadaé znak CE.

2. Na kaZde Zedanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokument (okreSIony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjai ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego, jakoéci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy, a takZe do sprawdzenia oieZaru i iloéci zuZytych materiaiow.

4. Zamawiajqcy moZe zaZadaé wykonania badafi w celu sprawdzenia, jakoéci wykonanych robét lub
materiatéw i urzqdzer'i wbudowanych Idostarczonych/ zlecajqc je specjalistycznej jednostce lub
cedujac obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. JeZeli w rezultacie przeprowadzonych badah okaZe sie, Ze zastosowane materiaty, urzedzenia bad:
wykonanie robot jest niezgodne z umowa to koszty badah obciaZajq Wykonawce, zaé gdy wyniki
badar'i wykaZe, 2e materiaiy bad: wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badafi
obciaja Zamawiajacego. .

6. Wszystkie materiaty nie nadajqce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania i wymagajqce
wywozu a pochodzqce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, np. robét rozbiérkowych,
ziemnych beda stanowiiy wiasnoéé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE IZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé zakres rzeczowy robbt:
1) Siiami wtasnymi TAKINIE (niepotrzebne skres’lié)
2) Siiami podwykonawcow TAKINIE (niepotrzebne skreélié)
Podwykonawca wykona czeéc’: zaméwienia w zakresie ....................................................
3) Sitami wtasnymi i podwykonawcéw TAKINIE (niepotrzebne skreélié)
Nazwa firmy podwykonawcy/ow.......................................................................................
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagane zgoda
Zamawiajqcego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawi Zamawiajacemu czeéé
dokumentacji dotyczacq wykonania robot przez Podwykonawce.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

1. Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenia naleZytego jej wykonania
w wysokoéci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ................. ..
zt, w formie gotowkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktorej treSé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2. Strony ustalajq, 26 p0 wykonaniu zaméwienia i odbiorze koficowym robot zostanie zwrocone
Wykonawcy 7O % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu 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 0d wykonawcy .

3. Zabezpieczenie, siuZy pokryciu roszczer'i z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonania
umowy, w tym rowniez kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

1. Strony ustalajq, ze obowiezujacq ich formal wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy
okreélonego w § 1, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Wynagrodzenie okreélone w § 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaru i kosztéw nie moZna byto
przewidzieé w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoZliwienia uZytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ......zt netto
+ podatek VAT tj. zt brutto (slownie zl: ....................................................)

4. Za roboty nie wykonane, a objet dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i wyszczegélnione w szczegétowym opisie zaméwienia wynagrodzenie nie przysiuguje.

5. Za ustalenie iloéci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenie
ryczattowego odpowiada wytacznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiqzany do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga byé konieczne do wykonania prawidiowej wyceny zamowienia.
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KARY UMOWNE
§ 10

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

1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

2)

a) za niedotrzymanie obowiazku okreélonego w § 8 ust. 1 w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kaZda rozpoczetq dobe opéinienia.

b) za nieterminowe zakonczenie przedmiotu umowy okreélonego w § 2 ust. 3 w wysokoéci
0.2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za ka‘zda rozpoczeta dobe
opéinienia.

c) za przekroczenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze iub w
okresie gwarancji w wysokoéci 0.2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy,
iiczonego od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia, brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna z tytuiu odstqpienia od umowy z przyczyn
wyiacznie zaleZnych od Zamawiajacego wwysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 3 umowy.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajqcego, przenoszacego wysokoéé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraZa zgode, na potracanie kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiajq, 2e przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy okreélony w
§ 1 umowy.
Wykonawca zgiosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoéé do odbioru koficowego.
Odbiér kor’icowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce caioéci robot skiadajacych
sie na przedmiot umowy po zgioszeniu przez Wykonawce zakor'iczenia robot i zgioszeniu
gotowoéci do odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér koficowy przedmiotu umowy w
ciqgu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiqgnieciu gotowoéci do odbioru
zawiadamiajqc o tym Wykonawco.
O terminie odbioru kor’icowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcéw.
przy udziale ktérych wykonywai przedmiot umowy*.
Warunkiem przystapienia do odbioru kor'ucowego jest speinienie wymogu przedioZenia przez
Wykonawca Zamawiajacemu dokumentéw:
1) wymagane oswiadczenia
2) kompietna dokumentacje powykonawcza, szczegéiowo okreélona w Warunkach

technicznych projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektow wodociagowych i
kanalizacyjnych na terenie dziaiania MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, autoryzacje itp.) potwierdzajace. 2e
wbudowane wyroby budowlane sq zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2018r., poz. 1202 2 péz'n. 2m).

4) - Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwaiajqca na budowe,
5) - Dziennik budowy,
6) - Oéwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,
7) - Protokéi z odbioru urzqdzeri i instalacji przez Urzqd Dozoru Technicznego,
8) — Protokoiy rozruchu urzqdzefi i instalacji objetych instrukcjami rozruchu,
9) - Dokumenty materiaiowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsiugi i

paszporty zamontowanych urzadzefi,
10) ~Wyniki badan:
11) protokéi giownej préby szczelnoéci instalacji wewnetiznej gazowej
12) protokéi odbiorczy przewodéw kominowych i wentylacji
13) protokoiy préby szczelnoéci i rozruchu instalacji grzewczej
14) protokoiy préby szczelnoéci i rozruchu instaiacji wody zimnej,

JeZeii w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu przysiuguja
nastepujqce uprawnienia:
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1)
2)
8.

b)

C)
10.

11.

12.

13.

14.

moZe odméwié odbioru do czasu usuniecia wad; ,
moZe odstapic’: od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
JeZeli wykonawca na dziefi zwotania odbioru nie przedtoZy dokumentéw wskazanych w ust. 6, to
Zamawiajacy moZe odmowié odbioru do czasu dostarczenia dokumentéw. Wykonawca po
zebraniu wszystkich niezbednych dokumentéw okreélonych w ust 6 ponownie pisemnie
zawiadomi Zamawiajacego o gotowoéci do czynnoéci odbiorowych w terminie nie dtu252ym niz
wskazany przez Zamawiajacego w protokole z przerwania czynnosci odbiorowych.
Strony postanawiaja, 2e
2 czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad;
na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztoZony plzed uptywem terminu na usuniecie
wad, Zamawiajacy moZe przedtuZyc ten termin;
do przedtuienia tych terminéw nie jest upowaZniony Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajqcego pisemnie o usunieciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzedm'o robot jako wadliwych.
Zamawiajacy moZe podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jeZeli w czasie tych
czynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemoZliwiaja uZytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniecia tych wad.
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy ze strony MWiK jest p. Zbigniew
Horbaczewski tel.
Po stronie Wykonawcy osoba odpowiedzialna za realizacje bedzie :

Koordynatorem Zamawiajacego w zakresie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy jest:
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana faksem lub poczta
elektroniczna musi byé dodatkowo kaZdorazowo, bezzwtocznie potwierdzona przesytka pisemna
wystana poczta lub doreczona osobiécie na adres Zamawiajacego. O wszelkich zmianach
adresu strony obowiazane sq natychmiast wzajemnie sie informowaé listem poleconym.
W przypadku niedopetnienia powszego obowiazku pismo wystane na dotychczasowy adres
uwaZane bedzie za skuteczne ztoZenie oéwiadczenia woli.

GWARANCJA
§ 12

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZytq starannoécia. zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez
niego bedq nowe, petnej wartoéci handlowej i nadajqce sie do uZycia w celu im przeznaczonym.
Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rekojmi dla przedniotu umowy zgodnie
z oferta na okres 36 m-cy Iiczqc od daty bezusterkowego odbioru kor’tcowego robét izapewnia
o jego prawidtowym funkcjonowaniu.
Bieg terminu okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce bezusterkowego koncowego Protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z poin. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi na okres gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich usterek
iwad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moZe byé przekazane faksem. Wykonawca jest
zobowiazany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie dtuZSzym niz
12 godz. od momentu jego przekazania.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajacy ma prawo usunaé je we wtasnym zakresie tub zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obciazyé Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.
Wykonawca oéwiadcza, 2e jest jedynym zobowiazanym do wykonywania zobowiazah z tytutu
gwarancji jakoéci i rekojmi.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 13

1. Strony postanawiaja, 2e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie po
zakor‘lczeniu robét i ich odbiorze koficowym.
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2. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie sporzadzony przez Strony
i zatwierdzony przez Zamawiajqcego bezusterkowy protokoi kohcowy odbioru robét.

3. Wykonawca zobowiqzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokoiu koficowego odbioru robot oraz dostarczenia Zamawiajqcemu
oéwiadczenia Podwykonawcy (6w)* 0 zapiaceniu mu (im)* wynagrodzenia przez Wykonawca z
tytuiu wykonanych przez niego robot.

4. Wykonawca nie moZe przeniesc wielzytelnoéci lub praw siuZacych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§ 14
1. Termin piatnoéci faktury 3O dni od daty wpiyniecia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo

wystawionej faktury wraz z wymaganiami okreSionymi w § 13 ust.3.

2. W razie zwioki w zapiacie wierzytelnoéci pienie2nych Zamawiajqcy zobowiqzuje sie do zapiaty
ustawowych odsetek za zwioke.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 15

1. Zmiana postanowier’i zawartej umowy moZe nastqpié za zgodq obu stron wyraZonq na piémie pod
rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.

2. Zmiana umowy moZe nastapié:
1) w zakresie przediuZenia terminu zakor‘iczenia robét o okres tnNania przyczyn z powodu ktorych

bedzie zagroZone dotrzymania terminu zakoficzenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
a) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoziiwiajqce prawidiowe wykonanie

robot, w szczegélnoéci z powodu technologii realizacji prac okreélonej umowa, normami
iinnymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jeZeli koniecznoéé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedziainoéé (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry. diugotnivaie i obfite opady
deszczu i éniegu),

b) gdy warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej
a utrudniajace wykonanie umowy,

c) wystapienia zjawisk zwiqzanych z dziaianiem siiy wyzszej (kleska 'zywioiowa, niepokoje
spoieczne, dziaiania militarne),

d) z powodow, za ktore odpowiedziainoéé ponosi Zamawiajacy, a w szczegélnoéci bedqce
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoéci dokonania zmian
dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim wlw okolicznoSci miaiy lub beda mogiy miec':
wpiyw na dotrzymanie terminu zakor'iczenia robot,

e) gdy wystqpi opéinienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoien, uzgodnieri, itp. do
wydania ktérych wiaéciwe organy sq zobowiqzane na mocy przepiséw prawa, jeéli opéZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi od powiedzialnoéé.

f) gdy wystapi koniecznoéé wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zaméwier‘i dodatkowych. ktére wstrzymuja lub opéiniaja realizacje przedmiotu umowy,

g) jeSli wystqpi brak moZliwoéci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2 przyczyn
niezaleZnych 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 sie zmiany
wynagrodzenia ryczaitowego.

3. Zmiana umowy nastapié moZe z inicjatywy Zamawiajacego aibo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:

1) opis zmiany ijej charakter.
2) uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,
3) 0233 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 powoianq przez
Zamawiajacego komisjo techniczna. w skiadzie kt6rej bedq m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy.
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5. NiezaieZnie od powyiszego. Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajq mozliwoéé zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian bodacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych.

6. Zamawiajqcy dopuszcza moZIiwoéé wprowadzenia robét zamiennych, ktérych wartoéé nie zwieksza
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 umowy. Podstawa wprowadzenia robot
zamiennych bedzie protokéi koniecznoéci robot zamiennych sporzadzony przez lnspektora nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreélonych w niniejszym paragrafie.

§ 16
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajqcemu przysiuguje

prawo odstqpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonania umowy nie leZy w

interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy m02e odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o
powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku wykonawca moZe ‘zadaé jedynie
wynagrodzenia naleZnego mu 2 tytuiu wykonania czeSci umowy.

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

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

d) Wykonawca przerwai realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa diuZej niz
14 dni.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywiinego, Wykonawcy przysiuguje
prawo do odstapienia od umowy w szczegéinoéci, jeZeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot Iub podpisania protokoiu

odbioru,
b) Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce, i2 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoiicznoéci nie bedzie mdgi speinié swoich zobowiazar‘i umownych wobec Wykonawcy,
3. Wykonawca m02e odstapié 0d umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciach

stanowiacych podstawe odstqpienia.
4. Odstapienie od umowy powinno nastqpic': w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci i powinno

zawieraé uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiajqcego obciajq nastepujace

obowiazki szczegéiowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajqcego

sporzqdzi szczegéiowy protokéi inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzier‘i odstapienia,
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 obciaZy Wykonawce kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

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

na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstapienia od umowy,
5) Wykonawca w ciagu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiaiow, konstrukcji Iub urzadzer‘i, ktére nie

moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastapiio z przyczyn niezaleZnych od niego,

6) Wykonawca w ciagu 7 dni zgiosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajqcych, jeZeli odstqpienie od umowy nastqpiio z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpéiniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone Iub wzniesione oraz wszelkie naieZace do niego
materiaiy i urzadzenia.

8) Wykonawca w ciqgu 10 dni od daty odstapienia przekaZe Zamawiajacemu uporzadkowany
teren budowy,

9) w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj.
w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajqcy zobowiqzany jest do:
a) dokonania odbioru robot przen/vanych i zabezpieczajacych oraz do zapiaty wynagrodzenia

za roboty, ktére zostaiy wykonane do dnia odstapienia i za roboty zabezpieczajace,
b) odkupienia materiaiéw, konstrukcji Iub urzqdzefi okreélonych w pkt. 3 niniejszego

paragrafu umowy,
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c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza urzqdzefi zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba 2e Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzer‘l,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 17
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiazany przede

wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawca uprawniony jest do

wystapienia na droge sqdowa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§19

Zmiana postanowiefi zawartej umowy Iub ktéregokolwiek z zahacznikéw, stanowiqcych integralna czeéé
niniejszej umowy - m02e nastapié za zgodq obu stron, wyra20na na piémie w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaZnoéci.

§ 20

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

ZaIgcznik do umowy:
1. Szczegéfowy Opis Zaméwienia
2. Dowéd wniesienia zabezpieczenia nalez‘ytego wykonania umowy
3. Polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modemizacji kottowni gazowej w istniejqcym
kontenerze MWiK Kolobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w KoIobrzegu wraz z trzema obiegami
grzewczymi” Postepowanie nr 6INZI [2020

OSwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktc'Jrq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespehienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnflo sis,-
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogbszono upada‘oéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upad¥oéci doszb do zawarcia uk¥adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk1‘ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upad¥ego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow, op’tat lub skiadek na
ubezpieczenia spdeczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz’roZenia na raty zaleg{ych pJatnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w¥aéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaty prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione
w celu osiagniecia korzyéci matkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacyoh na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzek% zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.

6. Nie jesteémy powiqzani kapita’lowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spétce, jako wspolnik spéJki cywilnej lub spéiki osobowej;
b) peinieniu funkcji czbnka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego, prokurenta,

pe’momocnika.

.................... , dnia ......10. 2020 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqoznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

OéWIADCZENIE
o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji kotIowni gazowej w istniejqcym
kontenerze MWiK KoIobrzeg przy ul. Artyleryjskiej w Koiobrzegu wraz z trzema obiegami
grzewczymi” Postepowanie nr 6INZI [2020

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziam w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam. 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczaoe:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaalnoéci zawodowej,

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

.................... , dnia .........10 2020 r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zahcznik nr 6 do swz
dnia _10.2020 r

pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

WYKAZ ROBOT
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji koflowni gazowej w istniejqcym
kontenerze MWiK Kolobrzeg plzy ul. Artyleryjskiej w Kolobrzegu wraz z trzema obiegami
grzewczymi” Postgpowanie nr 6lNZl [2020
Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakor'Iczonych przed up{ywem terminu
sk#adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzia%alnoéci jest krétszy - w tym okresie,
1 roboty polegajqcej na budowie koflowni CO.o mocy min. 500 kW
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych obiekty i roboty byly realizowane.

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

oraz zakres robét Wykonawcy TAKINIEpoczqtek koniec

podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 7 do SWZ

dnia 10.2020 r.
peina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji kotiowni gazowej w istniejqcym
kontenerze MWiK Kolobrzeg plzy ul. Artyleryjskiej w Kolobrzegu wraz z trzema obiegami
grzewczymi” Postepowanie nr 6INZI [2020
Wykaz oséb, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doéwiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a tak2e
zakresu wykonywanych przez nich czynnoéci i informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

‘ . . vPosiadane kwalifikacjel ' Zakres ' ‘ Podstawa 1 __
LP' "”9 ' nazmsko uprawnienia czynnoéci dysponowania
01 02 03 04 05

1

2

3

4

UWAGA 1: Wzaiaczniku naleZy wykazaé Kierownika budowy.

OéWIADCZENIE:
Oéwiadczam(y), 2e osoba Kierownika Budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane bez
ograniczeh w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei’i cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych.

..................................... dnia .........1.0 2020 r.

hams... y/asotp/upowaimone
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Zalqcznik nr 8 do SWZ

WZéR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja
naleZytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek
eaa

1. W zwiqzku z umowa o roboty budowlane nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy
zwanadalej;,2ooowiazanym”, a ,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. w Kojobrzegu z siedziba:78~100 Kojobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dalej ,,Beneficjentem”, ktOrej przedmiotem jest:

zwana dalej ,umowa”,

zwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwdalnie i bezwarunkowo, na zasadachprzewidzianych w niniejszej gwaranCJi, zapjate za powstaje w okresie waznoéci gwarancji, zobowiazaniaZobowiazanego, wynikajqce z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi zaopéinienie.
1) do wysokoéci: PLN (sbwnie: ......00/100) w przypadku niewykonania lubnienaleZytego wykonania przedmiotu umo ,
2) oraz do wysokoéci: ........PLN ( sjownie: . .............00/100) w przypadku nie usuniecia lubnienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstaiych w przedmiocie umowy.
2. Kazda wypjata z tytuju niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o te kwote.
3. Niniejsza gwarancja jest waZna:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotemodbioru stwierdzajacym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie djuzej jednak niz do dnia...............2019r. - w zakresie roszczefi z tytuju niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotuumowy, oraz
2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokojem odbioru stwierdzajacymnaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia .......r. - w zakresie roszczefi z tytuju nieusuniecia lubnienaleZytego usuniecia wad lub usterek powstajych w przedmiocie umowy.
4. Beneficjent zobowiazany jest nsié w terminie waznoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,Zadanie zapjaty, pod rygorem odmowy wyp’taty éwiadczenia z gwarancji.
5. Wyptata z tytuju niniejszej gwarancji nastajpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwarantakompletnego Zedania zap+aty.
6. Wypjata z tytuju niniejszej gwarancji nastapi na piewvsze pisemne Zedanie zapjaty zawierajqce kwoteroszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujqcych dokumentow:

1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, Ze osoby, ktére podpisajy Zadanie zawaty w imieniu Beneficjenta uprawnione331 do jego reprezentowania,
b) oéwiadczenie, 2e Zedana kwota jest naleZna z tytuju Gwarancji w zwiqzku z niewykonanfem lubnienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego.
2) w przypadku nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad lub usterek powstajychw przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisajy wezwanie do zapjaty w imieniu Beneficjentauprawnione 551 do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koficowego protokoju odbioru stwierdzajacego naleZyte wykonanieprzedmiotu umowy,
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6)

1)

2)

3)

4)

5)

10.

ll.

oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunebt w terminie wad lub
usterek powstaltych w przedmiocie umowy i w zwiqzku z tym 2adana z tytutu gwarancji kwota jest mu
naleZna.

» Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i ca¥kowicie w przypadku:
niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z up%ywem ostatniego dnia terminu
okreSlonego w ust. 3 pkt 1),
nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad Iub usterek powstafych w
przedmiocie umowy z up’tywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazafi przewidzianych w gwarancji, przed
umywem terminu waZnoéci gwarancji,
gdy éwiadczenia Gwaranta z tytuw niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaleZytego
wykonania przedmiotu umowy, osiagnew kwote wskazana w ust. 1 pkt 1),
gdy Swiadczenia Gwaranta z tytum niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytego
usuniecia wad lub usterek powsta’rych w przedmiocie umowy osiagnely kwote wskazana w ust. 1 pkt. 2).

Gwarancja zabezpiecza zobowiqzania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treéciq umowy, z
dnia wystawienia gwarancji.
Spory mogqce wyniknaé przy wykonywaniu postanowieh niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez
sad Maéciwy dla siedziby Beneficjenta.
Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytutu niniejszej gwarancji lub obciq‘zyé jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.
Niniejsza gwarancje sporzqdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach. po jednym dla Beneficjenta
i Gwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiazany os'wiadczamy, z'e treéé niniejszej gwarancji jest zgodna ze zloz'onym przez
nas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiqzany


