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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spétka z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zamOwienia sektorowego

nie przekraczajacej kwoty 5.350.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Robota budowlana

Przedmiot zaméwienia:
Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci Kolobrzeg w pasie drogowym ul.

Solnej dz. nr 413, 418/2 obrgb 11 oraz dz. 104/1 obrgb 12

Numer postepowania: 1ITEIZOZ1

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzih

lmiei nazwisko: Janusz Kubek ania - 1222,2021 r.
/1

Podpis:

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwien/pod wzgledem technicznym:

Imieinazwisko: Krzysztof Linkiewicz - kier. dz. TE Dnia-[ZQZXLM r.

Podpis:

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
‘-

lmie i nazwisko: |wona Kazimierowska — Gléwny Ksiegowy/PBnia e4‘b;..QéaoZ,o.QA... r.

Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzi? (/ I

Imie; i nazwisko: Jelzy Mieczkowski — Radcasggmno ;

POdpis: 101 u y," , .
Tprzv Ofi’Skz

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzir. may rWnV

ImiQ i nazwisko: Pawei Hryciéw — PrezegEZ§r}z_qghL;!.$péikj. Dnia - ..]..U..LllL.ZflZl.... r.

Podpis: EM: Sp. z 0.0.751; u:

Integralnq czeéé niniejszej SWZ stanowia wzory nasfigfiaflgfiifigfiwnentéwlzaficznikéw:
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Rozdzial 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp61ka z ograniczona odpowiedzialnoéciq,

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Ogbszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
1.4. Adres e-mail: przrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powyzszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedure udzielania zamowiefi przez MWIK Sp. z o. o. w Ko’tobrzegu - Zaficznik nr 1 do Uchwaly Nr
134/2019 Zalzadu Spé1ki MVWK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci KoIobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413,
418I2 obreb 11 oraz dz. 104/1 obreb 12

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania

bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter

pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem skladania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie

z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie

sie z cabécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziaf 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do podpisania ofem winno byé ddaczone do oferty, 0 He nie wynika

z innych dokumentéw za¥aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do

ewidencji dzia¥alno$ci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé ddqczone w oryginale lub kopii

poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.
3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktora bedzie zaadresowana: lnazwa i adres

Zamawiajqcegol oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:
OFERTA: Postepowanie nr 1ITEI2021
Nie otwieraé przed “62.32.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzic': zmiany Iub wycofaé z’mZonq oferte przed up1ywem terminu

sk1adania ofert
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi

Wykonawca nie pézniej niz w terminie skbdania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé

udostepniane.
Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowac cameo zaméwienia, nie dopuszcza sie skiadania ofert czeéciowych.

Rozdzia! 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoéci zloZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdziaf s: OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ sposoau DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENlA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spemiaja nastepujqce warunki

dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nak1adajq obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ/5| DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiapzy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkow udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia:
Formularz oferty — zatqcznik nr 1 do SWZ.

Podpisany szczegc'flowy opis zaméwienia - zatqcznik nr 2 do SWZ.

Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy - za1qcznik nr 3 do SWZ.

OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zatqcznik nr 4 do SWZ.

Oéwiadczenie o spe’mieniu warunkéw udziam w postepowaniu — za1qcznik nr 5 do SWZ.

Wykaz robét — za¥a_cznik nr 6 do SWZ.

Wykaz personelu Wykonawcy — za¥acznik nr 7 do SWZ.

Aktualny odpis z wlaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziablnoéci

gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym

i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia’talnoéci odpowiada profllowi zaméwienia, a takZe wskazujqce

osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

9. Opiacona Polisa. a w plzypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy. 2e Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziamlnoéci. Wykonawca

przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone

przez Wykonawce wtrakcie realizacji zadania. powsta1e w zwiqzku z realizacja zadania

okreélonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéc z{ozonej oferty

Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

10. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajqcy 2qda

wniesienia zabezpieczenia naIeZytego wykonania umowy w formie wp1aty pienieZnej lub polisy

gwarancji zabezpieczenia roszczefi z tytum niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy

i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy), wed¥ug za1aczonego wzoru lub na

warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru pofisy plzez Zamawiajqcego

- zahcznik nr 8 do SWZ.
11. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy

przed uplywem terminu sk1adania ofert.

12. Zamawiajacy zaZada przedstawienia orygina’tu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub

bedzie budzié wqtpliwosci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie may sprawdzic jej

prawdziwoéci w inny sposéb.
13. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zbli

dokumentéw potwierdzajacych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupetnienia

tych dokumentéw w okreélonym terminie.
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Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mega wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia.
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Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniao wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym
dostarczenia plzedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

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

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI’. PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spejniajqce wymagania formalne okreslone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedjug poniiszych kryteriéw i wag:

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

Najkorzystniejszq ofettq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq

liczbe punktow.

Rozdziat 13: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
2.000,00 zI (slownie: dwa tysiace 21)

2. Wadium moZna wnieéc w pieniqdzu, poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spojdzielczej 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 Kolobrzeg
3. Oryginat dokumentu (gwarancji. poreczenia itp.) nalezy dojaczyé 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. jeZeli:
1. up’rynaj termin zwiqzania oferta.
2. zawarto umowe,
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zostajy ostatecznie rozstrzygniete Iub upjynqi termin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofaj oferta przed upiem terminu skiadania ofert — niezwlocznie po

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

- niezwbcznie po zioZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym zjo'zenie takiego

wniosku jest r6wnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia

sprzeciwu.
6. JeZeli wadium wniesiono w pieniqdzu, 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, je2eli Wykonawca, ktorego oferta zostaja wybrana:

1) odméwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

2) zawarcie umowy stajo sie niemoZliwe z przyczyn Ieiqcych po stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupejnienia oferty nie zioZyj dokumentéw lub

oswiadczefi potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu albo

peinomoonictw, chyba 2e udowodni. 2e wynika to z plzyczyn nieleZacych po jego stronie.
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Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiqzania Wykonawcy zloZona Oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz

z uplywem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3. 78-100 Kolobrzeg.

Termin: Ofert nalez zjoz édo dnia 2.6..2022021 r. odz.13°°.

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.

2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

czjonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegdlnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami

okreslonymi 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) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione;

d) jej zjozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 1s: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,

ktérzy sZyli oferty, osobno dla kaZdej z czeéci zaméwienia.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy zoyli oferty w niniejszym postepowaniu do zloZenia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

Rozdzial19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego Oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw. ktérzy ubiegali sie o udzielenie

zaméwienia podajac nazwe (firms) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cenelwartosc.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji tresci umowy. wynikajacej z tresci wybranej

oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZWIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajacy moie uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.

3. 0 uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rbwnoczeSnie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzia121: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH swz:

1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie tresci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwjocznie udzielié wyjaéniefi. jednak nie pOZniej niz 4

dni przed upiem terminu skjadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci

specyfikacji warunkéw zaméwienia iynaj do Zamawiajqcego nie painiej niz do godz.15.00 w dniu.

w ktérym uplywa pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.
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. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania Zrodia
zapytania.

. Zamawiajacy moze w kaidym czasie, przed uplywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — e-maii: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja

e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz informacje plzekazane za

pomocq telefaksu uwaZa sie za zioione w terminie, jeZeli ich treéc dotaria do adresata przed

upiywem terminu.
. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie, droga elektroniczna rozumie przesianie doiaczonego

do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona

do reprezentowania Wykonawcy lub 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 8 dni 0d dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy

powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.
Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1.

8.

Odwoianie przysiuguje Wykonawcom. wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do

ktorej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
. Odwoianie przysiuguje wyiqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia

warunkéw udziaiu w postepowaniu.
. Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia

doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienie, jeZeli

zostaiy przesiane faxem lub drogq elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaiy doreczone w inny

sposob.
. Wniesienie odwoiania jest dopuszczaine tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.

Odwoianie wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa

Zalzadu Spéiki ,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczona odpowiedzialnoécia

w Koiobrzegu.
. Odwoianie powinno wskazywaé zaskarionq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca

sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreélaé

2qdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.

. Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajacego.

Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spéiki moZe je uwzglednié lub odrzucic.

informacje o odizuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktOrzy uczestniczyli

w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spoiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze Srodki

odwoiawcze.
Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

Niezwiocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca. ktérego oferte wybrano do realizacji .

zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr 1 do SW2

dnia _ _02.2021 r
nazwa adres (firma) wykonawcy:
..............................................................

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

nr teiefonu ............................................
e-mailz...

,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spoika z ograniczonq odpowiedziainoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujac do ogioszenia o postepowaniu na robote budowlana:
Naprawa sieci wodociagowej w miejscowoéci Koiobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413,

418I2 obreb 11 oraz dz. 104I1 obrob 12 , Postepowanie nr 1ITEI2021

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(SWZ), projekcie umowy oraz szczegoiowym opisie zamowienia za wynagrodzeniem ryczaitowym w
cenie: zi netto + naleZny podatekVAT =tj. brutto,
Siownie bruttozi
Wtym:

l. Oferujemyten'nin wykonania rob6t do dnia 2021 r.
2. Oéwiadczamy. ze zapoznali§my sie z SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych z okreélonymi

w niej wymaganiami i zasadami postepowanla.
3. Oéwiadtzamy, 2e uwazamy sie za zwiqzanych niniejszq ofertq na (:35 do dnia 30.03.2021.
4. Udzieiamy Ietniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
5. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszeikie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia i dysponujemy kadrq

do kierowania robotami budowlanymi w branZy sanitamej z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi i aktuainym

zaswiadczeniem Polskiej lzby aynieréw Budownictwa o ubezpieczeniu dziaialnoéci 0d odpowiedzialnoéci cywilnej.

B. oswiadczamy, ze zawarty projekt umowy zostai pmez nas zaakoeptowany i zobowiqzujemy sie w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wy‘zej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym pizez Zamawiajqcego.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sa:

1.

'"'fiéafiié'éééifi'I'céis'éisi'diiéi'v'éz'fii'cihfifi""'"""
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Zaiqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Naprawa sieci wodociagowej w miejscowoéci Kolobrzeg W pasie drogowym ul. Solnej dz.
nr 413, 418/2 obrqb 11 oraz dz. 104/1 obrgb 12

1. Opis przedmiotu zamowienia:
W ramach zamdwienia naleZy wykonaé naprawe uszkodzonego wodociagu stalowego o érednicy

300 mm posadowionego w pasie drogowym uI. Solnej dz. nr 413, 418/2 obreb 11 oraz dz. 104l1 obreb
12 . Naprawa metodq:
- bezwykopowa polegajqca na u1oZeniu nowego rurociagu PE100—RC ( SDR 17 ) typ RC DNIOD 280 w
istniejqcym awaryjnym przewodzie DN 300 na dtugoéci ok. 50 m.
- wykopowa pomiedzy przyczotkami a zasuwami odcinajqcymi.
Zakres naprawy na odcinku od istniejqcej zasuwy w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413 obreb 11 do
zasuwy w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 104/1.

2. W ramach zaméwienia naleZy wykonaé:
- roboty przygotowawcze.
- roboty drogowe (rozbiorka nawierzchni)
- komory startowe i koficowe
- roboty montaZowe tj. u102enie nowego rurociagu PE100—RC ( SDR 17 ) typ RC DNIOD 280 w
miejsce uszkodzonego wodociagu. Na odcinku pod mostem nad rzeka Parsetq rurociag przeprowadzié
po trasie istniejacego wodociagu.
- wykonanie 2 kompensacji z kolan 2x2 905t
- roboty odtworzeniowe (odbudowa nawierzchni).
- inne roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia. ktére wed1ug wykonawcy naIeZy wykonac’:
np. oznakowania zabezpieczenie placu budowy.

3. W ramach zaméwienia wykonawca zapewni:
- nadzér kierownika posiadajqcego uprawnieniami do petnienia tej funkcji oraz posiadajacego aktualne
zaéwiadczenie o wpisie na liste w1aéciwej izby samorzadu zawodowego (aktualne na czas realizacji
zaméwienia)
- materia1 niezbedny do wykonania sieci wraz z uzbrojeniem i osprzetem PE100— typ RC (SDR 17)
DNIOD 280 posiadajacy atesty w1aéciwego Pafistwowego Zak1adu Higieny oraz wszelkie niezbedne
atesty certyfikaty, deklaracje zgodnoéci itp.

4. Po stronie zamawiajqcego pozostaje:
- projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac.
- uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego w celu przeprowadzenia prac naprawczych.

5. Pozosta1e warunki zaméwienia:
- przed 2102eniem oferty wykonawca winien dokonac wizji lokalnej terenu oraz zebraé wszelkie
niezbedne informacje do przygotowania oferty.
- plzed przystapieniem do robbt nalezy przed102yé zamawiajqcemu wykaz materiakSw przewidzianych do
wbudowania celem akceptacji
- do wykazu materiak'nw naIeZy zaiqczyé niezbedne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci itp.
- po zakoficzeniu prac wykonawca uzyska oéwiadczenie wiaéciciela dzia1ek o przywréceniu terenu do
stanu pierwotnego.
- termin realizacji zadania, do 30.03.2021 r.
- wykonawca udzieli zamawiajacemu min. 3 Ietniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokotu
odbioru wykonanych prac.
- termin p1atnosci 30 dni przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawce po
dokonaniu odbioru zleconych prac.
Osoba do kontaktu: Pan KrysztofLinkiewicz kier. D2. TE 669980360.
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Zahcznik nr 3 do SWZ

..............................dnia ............02.2021 r

nazwa Wykonawcy

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonac projektu umowy

Skladajac oferte w postepowaniu na:

Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci Kolobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413.

418I2 obreb 11 oraz dz. 104/1 obreb 12 , Postepowanie nr 1ITEI2021

oéwiadczamy. 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w SW2;

2. Umowe zobowiqzuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostana wskazane plzez

Zamawiajacego.

podpis
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Zacznik nr 4 do SWZ

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

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

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci Kolobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413, 418l2 obreb
11 oraz dz. 104I1 obrgb 12 , Postepowanie nr 1ITEI2021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktora reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia Iub wykonujac je
nienalezycie, a szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomoao sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogIoszono upadioéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po ogmszeniu upad1oéci dosz’to do zawarcia ukladu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uk1ad ten nie przewiduje zaspokojenia wielzycieli
przez likwidacje majatku upad1ego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow. op’tat Iub skladek na
ubezpieczenia spo1eczne Iub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz’tozenia na raty zalegiych p1atnoéci Iub wsttzymania
w ca1oéci wykonania decyzji wtaéciwego organu.
Osoby reprezentujace firme nie zosta1y prawomocnie skazane za przestepstwo popeInione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne plzestepstwo popemione w celu
osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udzia’ru w
zorganizowanej grupie albo zwiqzku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa
skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek1zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapitabwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spé1ki cywilnej lub spflki osobowej;
b) pemieniu funkcji czlonka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta.

pemomocnika.

.................... , dnia .........02 2021 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowanlu

Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci Kolobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413. 41812 obreb
11 oraz dz. 10411 obreb 12 . Postepowanie nr 1ITEI2021

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaIu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e speiniam Warunki udziatu w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreélonej dzia1alnoéci zawodowej,

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

dnia .........02.2021 r.
(upeinomocniony puzedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia __02.2021 r
petna nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

WYKAZ ROBOT

Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci Koiobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413,
418I2 obreb 11 oraz dz. 104/1 obreb 12 , Postepowanie nr1ITEI2021

Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakoficzonych plzed umywem terminu
sk1adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzia1alnoéci jest krétszy - w tym okresie,
1 roboty budowlanej polegajqcej na renowacji sieci metodq bezwykopowq. ,
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych obiekty i roboty by1y realizowane.

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

oraz zakres robét Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby Iosébl upowaZnionej/nych



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
1rr5l2021 Strona: 13/24

peina nazwa wykonawcy
...............................

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

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

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

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

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

Zalqcznik nr 7 do SW2

dnia

WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY

Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci Kolobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413,

41812 obreb 11 oraz dz. 104I1 obreb 12 , Postepowanie nr 1ITEI2021

02.2021 r.

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych. doéwiadczenia i wyksztahenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takZe

zakresu wykonywanych przez nich czynnoéci i informac o podstawie do dysponowania tymi osobami.

' j _ . . . Posiadane kwalifikacjel Zakres Podstawa 3
A}? , ‘lmu; mayzwnsko uprawnienia czynnoéci dysponowania?

01 02 03 04 as
1

2

3

4

UWAGA 1: W zatqczniku naleZy wykazaé Kierownika budowy.

OSWIADCZENIE:
Oéwiadczam(y), 2e osoba Kierownika Budowy posiada wymag
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych.

ane uprawnienia budowlane bez
instalacji i urzadzeh cieplnych.

..................................... dnia ...........02 2021 r.

podpls osoby/osdb/upowaZntone
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b)

2)

3)

Zalqcznik nr 8 do SW2

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja
nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek

Nr.............zdnia..............

W zwiazku z umowq o roboty budowlane nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy

zwanadalqiooowiqzanym”, a ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Kmobaegu z siedziba:
78-100 Kolobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dale] ”Beneficjentem”. ktérej przedmiotem jest:

zwana dalej uumowq”,

zwade ddlej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwdalnie i bezwarunkowo, na zasadach

przewidzianych w niniejszej gwarancji, zap¥ate za powstaha w okresie waZnoéci gwarancji, zobowiazania
Zobowiqzanego, wynikajace z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opéinienie.
do wysokoéci: . PLN (sbwnie: ......00/100) w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania paedmiotu umo ,
oraz do wysokoéci: ........PLN ( s%ownie: ..........................00/100) w przypadku nie usuniecia lub
nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad Iub usterek powsta#ych w przedmiocie umowy.

KaZda wyp#ata z tytu¥u niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnosé Gwaranta o te. kwote.

Niniejsza gwarancja jest wazna:
od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokoiem
odbioru stwierdzajacym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy. nie diuZej jednak niz do dnia

............2019r. - w zakresie roszczefi z tytum niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu
umowy, oraz
od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokmem odbioru stwierdzajacym
naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ......r - w zakresie roszczefi z tytu+u nieusuniecia lub
nienaleZytego usuniecia wad lub usterek powstawch w przedmiocie umowy.

Beneficjent zobowiqzany jest zgiosié w terminie waZnoéci gwarancji kornpletne. to jest zgodne z ust. 6.
qanie zapilaty, pod rygorem odmowy wyp{aty éwiadczenia z gwarancji.

WypIata z tytum niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otlzymania przez Gwaranta
kompletnego Zadania zamaty.
Wyp1ata z tytq niniejszej gwarancji nastqpi na pierwsze pisemne 2adanie zamaty zawierajqce kwota
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:

w przypadku niewykonania lub nienaletytego wykonania przedmiotu umowy:

dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktore podpisaw 2qdanie zapiaty w imieniu Beneficjenta uprawnione
so do jego reprezentowania,
oéwiadczenie, 2e Zadana kwota jest nalezna z tytum Gwarancji w zwiazku z niewykonaniem lub
nienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiqzanego.

w przypadku nieusuniecia Iub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstaiych
w przedmiocie umowy:
dokumenty poMierdzajace. 2e osoby, ktére podpisaly wezwanie do zap%aty w imieniu Beneficjenta
uprawnione sq do jego reprezentowania,
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1))

c)

1)

2)

3)

4)

5)

10.

11.

kopia obustronnie podpisanego koncowego protokom odbioru stwierdzajqcego naleiyte wykonania
plzedmiotu umowy,
oéwiadczenie Beneficjenta, Ze pomimo pisemnego wezwania Zobowiqzany nie usunat w terminie wad lub
usterek powsta1ych w przedmiocie umowy i w zwiqzku z tym 2adana z tytu+u gwarancji kwota jest mu
naleZna.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z uplywem ostatniego dnia terminu
okreélonego w ust. 3 pkt 1),
nieusuniecia Iub nienaleiytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powsta1ych w
przedmiocie umowy z uptywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2).
zonienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazar‘n przewidzianych w gwarancji. przed
up1ywem terminu waZnoéci gwarancji,
gdy Swiadczenia Gwaranta z tytuiu niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaleZytego
wykonania przedmiotu umowy, osiqgnew kwota wskazana w ust. 1 pkt 1),
gdy éwiadczenia Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaIeZytego
usuniecia wad lub usterek powstalych w przedmiocie umowy osiqgneiy kwote, wskazana w ust. 1 pkt. 2).
Gwarancja zabezpiecza zobowiazania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1. zgodnie z treécia umowy, z
dnia wystawienia gwarancji.
Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane beda plzez
sad Maéciwy dla siedziby Beneficjenta.
Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytu1u niniejszej gwarancji lub obciqé jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania. na czynnoéci te. pisemnej zgody Gwaranta.
Niniejsza gwarancjg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Beneflcjenta
i Gwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiqzany oswiadczamy, 2e treéé niniejszej gwarancji jest zgodna ze zfozonym przez
nas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiazany
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Zaiqcznik do SWZ
Projekt - Umowa o roboty budowlane 1/TE/2021

diu ......................... 2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671—00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktére reprezentuje

Pawel Hryciéw - Prezes Zalzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a.

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

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

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

plzeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedural udzielania zaméwien
przez MVWK Spéika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK 2 04.12.2019 r.)
zostaia zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest
naprawa sieci wodociagowej w miejsoowoéci Koiobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413, 418/2

obreb 11 oraz dz. 104/1 obreb 12 , okreélona w opisie przedmiotu zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr

1 do umowy,
TERMIN REALIZACJI

§ 2
Strony niniejszej umowy ustaliiy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Tannin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie. na dzieh 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: ........................2021 r.
4 2a podstawe wykonania plzedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie. podpisanie protokoiu

odbioru koficowego.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza. 2e zapoznai sie z dokumentacja projektowa i SWZ oraz nie wnosi do niej
uwag i uznaje jq za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo, jeZeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecac
Wykonawcy na piémie wykonanie rozwiazari zamiennych,

3. Skutki polecefi o ktérych mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiajacego, mega stanowié podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakohczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego dokumentu.

—\

§ 4
1. Do obowiazkow Zamawiajqcego nalezy:

a) protokélarne pizekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2.,
b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej okreélajacej roboty.
c) dokonanie wszelkich uzgodniefi Ie2acych po stronie Zamawiajqcego zwiqzanych z realizacja

przedmiotu umowy,
d) przystqpienie do odbioru kohcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgioszenia do

odbioru,
e) dokonanie odbioru kor’lcowego zgodnie z § 11 umowy.
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f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
2. Do obowiazkow Wykonawcy naleZy w szczegélnoéci:

a) ustanowienie kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialnoéé za realizacje przedmiotu
umowy w zakresie praw i obowiqzkéw zgodnie z ustawq Prawo budowlane,

b) opracowanie planu bezpieczer'istwa i ochrony zdrowia,
c) przedioZenie Zamawiajqcemu projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawca w celu

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.
d) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,
e) poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegélnych uZytkownikéw uzbrojenia

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

f) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa,

g) przeprowadzenie préb, pomiarow i sprawdzen oraz rozruchu technologicznego przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montaZowych, na wiasny
koszt,

h) zapewnienie obsiugi geodezyjnej budowy.
i) dostarczenie Zamawiajqcemu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w formie papierowej

(3 kpi. egz. formatu A1) i elektronicznej, (z naniesieniem wszystkich izednych
charakterystycznych dla armatury, przewodow: wlotow i wylotéw)

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

hamujacej postep robot i innych zagroZeniach
I) przedstawienie zestawienia kosztow robét budowlanych, montaZu instalacji i urzqdzefi

niezbednych do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkéw trwaiych)
m) utlzymanie iadu i porzadku w miejscach prowadzonych prac,
n) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
o) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie elektrycznq we wiasnym zakresie i na wiasny

koszt,
p) uzgodnienie z Zamawiajacym kolejnoéci wykonywania robbt objetych umowa. ohyba 2e

okreéiona kolejnoéé robétjest konieczna ze wzgledu na technologie realizacji.
q) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajqcych zakryciu lub zanikajacych.
r) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robbt budzacych wqtpliwoéci w celu sprawdzenia

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

s) po zakoficzeniu robét uporzadkowaé teren budowy i plzekazaé go Zamawiajqcemu
w terminie ustalonym na odbiér robét.

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

i podwykonawcow urzqdzefi,
v) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczqcych spraw budowy, wyznaczonych przez

Zamawiajqcego,
w) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robOt. ich czeéci bad: urzadzei‘i,

w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.
x) udziai w ptzegladach miedzy-gwarancyjnych w okresie obowiqzywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§ 5

Wykonawca przedstawi r6wnie2 opiacona polise nr . ubezpieczenia
odpowiedziainoéci cywilnej 2a szkody w mieniu lub na osobie wyizqdzone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizacja zadania okreélonego w umowie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zi020nej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

1. Wykonawca zobowiazuje SiQ wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiow wiasnych.
Materiaiy, o ktorych 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 pOZn. zm.) oraz powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom
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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
bran20wym oraz posiadaé znak CE.

. Na kaZde Zadanie Zamawiajqcego Wykonawca obowiqzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokument (okreélony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzqdowanie, potencjai ludzki oraz materiaiy wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego, jakoéci robét wykonanych z materiaiéw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigZaru i iloéci zuzytych materiaiow.

. Zamawiajacy moZe zaZadaé wykonania badar‘i w celu sprawdzenia, jakoSci wykonanych robOt lub
materiaiow i urzqdzeh wbudowanych ldostarczonychl zlecajac je specjalistyoznej jednostce lub
cedujac obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

. JeZeli w rezultacie przeprowadzonych badah okaZe sit-3, 2e zastosowane materialy, urzadzenia bad:
wykonanie robot jest niezgodne z umowa to koszty badari oboiaZaja Wykonawce. zaé gdy wyniki
badah wykaZa, Ze materiaiy bad: wykonanie robot sq zgodne z umowa, to koszty tych badah
obciaZajq Zamawiajqcego.

. Wszystkie materiaiy nie nadajace sio do ponownego wbudowania Iub wykorzystania i wymagajace
wywozu a pochodzqce z prowadzonych w ramach inwestycji robbt, np. rob6t rozbiorkowych,
ziemnych beda stanowiiy wiasnoéé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE I ZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zakres rzeczowy robét:
1) Siiami wiasnymi TAKINIE (niepotrzebne skreélié)
2) Siiami podwykonawcéw TAKINIE (niepotrzebne skreélic’)
Podwykonawca wykona czeéé zamowienia w zakresie ....................................................
3) Siiami wtasnymi i podwykonawcow TAKINIE (niepotlzebne skreélié)
Nazwa firmy podwykonawcy/éw.......................................................................................
Do zawarcia przez Wykonawca umowy o roboty budowlane z podwykonawoajest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawi Zamawiajqcemu czeéé
dokumentacji dotyczaca wykonania robét przez Podwykonawce.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego jej wykonania
w wysokoéci 3% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ......... . .........
21. w formie gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktorej treso zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajqcego.
Strony ustalajq, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze kohcowym robbt zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania
protokoiu kohcowego, natomiast 3O % wniesionego zabezpieczenia naIeZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczer’: z tytuiu rekojmi za wady i zostanie zwrécone po upiywie
okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .
Zabezpieczenie, siuZy pokryciu roszczer'i z tytuiu niewykonania Iub nienaleiytego wykonania
umowy, w tym r6wniez kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

. Strony ustalajq, ze obowiqzujacq ich formq wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy

okreélonego w § 1. bedzie wynagrodzenie w formie ryczaitu.
. Wynagrodzenie okreélone w § 1;obejmujewszelkie roboty, ktérych rozmiaru i kosztéw nie moZna byio

przewidzieé w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoZliwienia uZytkowania

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ............................zl netto

+ podatek VAT tj. zl brutto (sfownie zf: ....................................................)

. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacja projektowa. specyfikac techniczna
iwyszczegélnione w szczegdiowym opisie zamowienia wynagrodzenie nie przysiuguje.

. Za ustalenie iloéci robbt oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia

ryczaitowego od powiada wqcznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do zdobycia wszelkich

informacji, ktére moga byc’: konieczne do wykonania prawidiowej wyceny zamowienia.
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KARY UMOWNE
§ 10

1. Strony postanawiajq, Ze obowiqzujc je forma odszkodowania sq kary umowne.
2. Kary te bodq naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

1)

2)

Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) za niedotrzymanie obowiazku okreélonego w § 8 ust. 1 w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia

brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kaq rozpoczeta dobe opéinienia.
b) za nieterminowe zakofiozenie przedmiotu umowy okreélonego w § 2 ust. 3 w wysokoéci

0.2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy. za kaq rozpoczetq dobe
opéZnienia,

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

d) za odstapienie 0d umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia, brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna z tytuiu odstapienia od umowy z przyczyn
wyiacznie zaleZnych 0d Zamawiajacego wwysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 3 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszqcego wysokoéé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych
z naieinoéci Wykonawcy wynikajacych z realizacji umowy.

5. Lemma wysokoéc kar umownych nie moZe przekroczyé poiowy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 9 ust. 3 umowy.

pa
ge

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiaja. 2e przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreélony w
§ 1 umowy.
Wykonawca zgiosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoéé do odbioru koficowego.
Odbiér koficowy jest dokonywany po zakor‘iczeniu przez Wykonawca caioéci robbt budowlanych
skiadajacych sie. na przedmiot umowy po zgioszeniu przez Wykonawca zakoriczenia robot i
zgioszeniu gotowoéci do odbioru.
Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér kor‘icowy przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoéci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
O terminie odbioru koficowego Wykonawca ma obowiqzek poinformowania podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonywai przedmiot umowy.
Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest speinienie wymogu przed102enia przez
Wykonawca, Zamawiajacemu dokumentéw:
1) wymagane oéwiadczenia
2) kompletna dokumentacje powykonawcza. szczegoiowo okreélonq w Warunkach

technicznych projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektéw wodociqgowych i
kanalizacyjnych na terenie dziaiania MWIK Sp. z o. o. w Koiobizegu

3) dokumenty (atesty. certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, 2e
wbudowane wyroby budowlane sq zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (02. U. z
2018K, poz. 1202 2 pain. zm.).

JeZeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysiuguja
nastepujace uprawnienia:
moZe odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad;
moZe odstqpié od umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
JeZeli wykonawca na dziefi zwoiania odbioru nie przedioZy dokumentéw wskazanych w ust. 6. to
Zamawiajacy moZe od mOWié odbioru do czasu dostarczenia dokumentéw. Wykonawca po
zebraniu wszystkich niezbednych dokumentdw okreéionych w ust 6 ponownie pisemnie
zawiadomi Zamawiajqcego o gotowoéci do czynnoéci odbiorowych w terminie nie diqzym niz
wskazany przez Zamawiajqcego w protokole z przerwania czynnoéci odbiorowych.
Strony postanawiaja. 2e
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a) z czynnoéci odbioru bedzie spisany protoké1l zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych pizy odbiorze wad;

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, zioZony przed upiywem terminu na usuniecie
wad, Zamawiajacy moze przediuZyé ten termin;

c) do przedtuZenia tych terminéw nie jest upowaZniony lnspektor Nadzoru.
10. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajapego pisemnie o usunieciu wad oraz

do Zedania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robétjako wadliwych.
11. Zamawiajaoy moZe podjqé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jeZeli w czasie tych

czynnoéci ujawniono istnienie takich wad. ktore uniemoZliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniecia tych wad.

12. Przedstawicielem Zamawiajqcego na placu budowy ze strony MWiK jest p. Krzysztof Linkiewicz
tel.

13. P0 stronie Wykonawcy osoba odpowiedzialne za realizacje bedzie Kierownik Budowy:

14. 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 wysyiana faksem lub poczta
elektronicznq musi byé dodatkowo kazdorazowo, bezzwiocznie potwierdzona przesyikq pisemna
wystana poct lub doreczona osobiécie na adres Zamawiajacego. O wszelkich zmianach
adresu strony obowiazane sa natychmiast wzajemnie sie informowaé Iistem poleconym.
Wpizypadku niedopeinienia powszego obowiazku pismo wysiane na dotychczasowy adres
uwaZane bedzie za skuteczne zioZenie oéwiadczenia woli.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nale2yte starannoécia, zgodnie
zzasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaiy i urzqdzenia dostarczone przez
niego beds nowe, peinej wartoéci handlowej i nadajqce sie do uZycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi dla przedniotu umowy zgodnie
z oferta na okres 36 m-cy liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego robét izapewnia
o jego prawidiowym funkcjonowaniu.

3. Bieg terminu okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce bezusterkowego koficowego Protokoiu odbioru przedmiotu umowy.

4. Na podstawie art. 558 § 1 KC. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z pOZn. 2m.) rozszerza sie
odpowiedzialnoéé z tytuiu rekojmi na okres gwarancji.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezpiatnego 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
zobowiqzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgioszeniu w czasie nie d1u2$zym niz
12 godz. od momentu jego przekazania.

6. W pizypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajqcy ma prawo usunaé je we wiasnym zakresie lub zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obciaiyé Wykonawce bez utraty praw gwararancji i rekojmi.

7. Wykonawca oswiadcza, 2e jest jedynym zobowiqzanym do wykonywania zobowiazai’i z tytuiu
gwarancji jakosci i rekojmi.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 13

Strony postanawiaja, 2e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie po

zakohczeniu robét i ich bezusterkowym odbiorze koficowym.
Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie sporzadzony przez Strony

i zatwierdzony przez Zamawiajqcego bezusterkowy protokéi koficowy odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania

bezusterkowego protokoiu koficowego odbioru robbt oraz dostarczenia Zamawiajajcemu

oswiadczenia Podwykonawcy (dw)* o zapiaceniu mu (im)* wynagrodzenia przez Wykonawce z

tytuiu wykonanych przez niego robOt.
Wykonawca nie moZe przeniesc wierzytelnoéci Iub praw przysiugujacych mu na podstawie niniejszej

umowy na osoby trzecie.
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§ 14
. Termin p1atno$ci faktury 30 dni od daty wpiyniecia do siedziby Zamawiajqcego prawidbwo

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

. W razie zwloki w zaplacie wierzytelnoéci pienieinych Zamawiajacy zobowiazuje SiQ do zapiaty
ustawowych odsetek za zw)oke.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 15

. Zmiana postanowiefi zawartej umowy moZe nastapié za zgoda obu stron wyraZona na piémie pod
rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.

. Zmiana umowy moZe nastapié:
1) w zakresie przed+uzenia terminu zakoficzenia robbt o okres trwania plzyczyn z powodu ktorych

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

robét, w szczegélnoéci z powodu technologii realizacji prac okreélonej umowq, normami
iinnymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jeZeli koniecznoéé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry. d1ugotnNaie i obfite opady
deszczu i éniegu),

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

c) wystapienia zjawisk zwiazanych z dzia1aniem siiy wszej (kleska 2ywio{owa, niepokoje
spoieczne, dzia1ania militarne),

d) z powodéw, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajacy, a w szczegélnoéci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoéci dokonania zmian
dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim wlw okolicznoéci mialy lub beda mog{y mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

e) gdy wystapi opéinienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolefi, uzgodniefl, itp. do
wydania ktérych Maéciwe organy sq zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jeéli opéinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktOrym wlw decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé,

f) gdy wystapi koniecznoéé wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zaméwiefi dodatkowych, ktére wstrzymujq lub opéiniaja realizacje przedmiotu umowy,

g) jeSli wystapi brak moZIiwoéci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
plzez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2 przyczyn
niezaleZnych od Wykonawcy,

2) w zakresie wykonania robbt 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 ryczaltowego.

. Zmiana umowy nastapic moZe z inicjatywy Zamawiajacego albo 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) czas wykonania zmiany oraz wp{yw zmiany na termin zakohczenia umowy.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznoéci w formie
opisowej i wlaéciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem) przez powoiana przez
Zamawiajqcego komisje techniczna, w sk1adzie ktorej bode) m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy.

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

. Zamawiajacy dopuszcza moZliwoéé wprowadzenia robbt zamiennych. ktérych wartoéé nie zwieksza
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 umowy. Podstawq wprowadzenia robOt
zamiennych bedzie protoko} koniecznoéci robOt zamiennych sporzqdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreélonych w niniejszym paragrafie.
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§ 16
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajqcemu pizysiuguje

prawo odstqpienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie leZy w

interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidziec': w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moZe odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o
powszych okolicznoéciach. W takim wypadku wykonawca moZe 2adaé jedynie
wynagrodzenia naleZnego mu 2 tytuiu wykonania czeéci umowy.

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczqi robét 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 przewva ta trwa diuZej niz
14 dni.

2. Oprécz 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 robbt lub podpisania protokoiu

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

okolicznoéci nie bedzie magi speinié swoich zobowiazafi umownych wobec Wykonawcy,
3. Wykonawca moie odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o okoiicznoéciach

stanowiacych podstawe; odstapienia.
4. Odstqpienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci i powinno

zawieraé uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajqcego obciaZajq nastepujace

obowiazki szczegéiowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzqdzi szczegéiowy protokéi inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzier'i odstapienia,
2) jeZeIi Wykonawca nie przedstawi protokoiu, o ktérym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie,

protokéi inwentaryzacji robbt w toku zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego bez udziaiu
Wykonawcy — Zamawiajacy obciaZy Wykonawce kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

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

na koszt tej strony ktora odpowiada za przyczyny odstqpienia od umowy,
5) Wykonawca w ciagu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiaiéw, konstrukcji Iub urzqdzefi, ktére nie

moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstqpienie od umowy nastapiio z przyczyn niezaieZnych od niego,

6) Wykonawca w ciagu 7 dni zgiosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru robOt
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jeieli odstapienie od umowy nastapiio z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpéiniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzqdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie naleZace do niego
materiaiy i urzqdzenia,

8) Wykonawca w ciqgu 10 dni od daty odstapienia przekaZe Zamawiajqcemu uporzadkowany
teren budowy.

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

za roboty. ktére zostaly wykonane do dnia odstqpienia i za roboty zabezpieczajace,
b) odkupienia materiaiow, konstrukcji lub urzadzefi okreélonych w pkt. 3 niniejszego

paragrafu umowy,
c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytuiu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy

obiektéw zaplecza urzadzer’i zwiqzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy. chyba 2e Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzeii,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

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

wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. W razie odmowy plzez Zamawiajqcego uznania roszczenia wykonawca uprawniony jest do

wystapienia na droge sadowa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§19

Zmiana postanowiefi zawartej umowy lub ktéregokolwiek z zaiqcznikéw, stanowiacych integralnq czeéé

niniejszej umowy - moZe nastapic za zgoda obu stron, wyraZona na piémie w formie aneksu do umowy.

pod rygorem niewaZnoéci.
§ 20

Umowe niniejsza sporzadza sie, w 2jednobrzmia1cych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje

Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zaficznik do umomg:
1. Szczegélowy Opis Zaméwienia
2. Dowéd wniesienia zabezpieczenia naIeZytego wykonania umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Za/acznik nr 1 do umowy

szczeeémwv oms ZAMOWIENIA

Naprawa sieci wodociqgowej w miejscowoéci Kolobrzeg w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413,

418/2 obrob 11 oraz dz. 104/1 obreb 12 , Postepowanie nr 1/TE/2021

1. Opis przedmiotu zamowienia:
W ramach zamowienia naleZy wykonaé naprawo uszkodzonego wodociagu stalowego o érednicy

300 mm posadowionego w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413. 418/2 obreb 11 oraz dz. 104/1 obreb
12 . Naprawa metoda:
- bezwykopowa polegajaca na utoZeniu nowego rurociagu PE100—RC ( SDR 17 ) typ RC DN/OD 280 w
istniejacym awaryjnym przewodzie DN 300 na d1ugo$ci ok. 50 m.
- wykopowq pomiedzy przyczélkami a zasuwami odcinajqcymi.
Zakres naprawy na odcinku od istniejacej zasuwy w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 413 obreb 11 do
zasuwy w pasie drogowym ul. Solnej dz. nr 104/1.

2. W ramach zambwienia naleZy wykonaé:
— roboty przygotowawcze.
- roboty drogowe (rozbiérka nawierzchni)
— komory startowe i koncowe
- roboty montaZowe tj. uloZenie nowego rurociagu PE100—RC ( SDR 17 ) typ RC DN/OD 280 w
miejsce uszkodzonego wodociagu. Na odcinku pod mostem nad rzekq Parseta rurociag przeprowadzié

po trasie istniejacego wodociqgu.
- wykonanie 2 kompensacji z kolan 2x2 90$t
— roboty odtworzeniowe (odbudowa nawierzchni).
- inne roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, ktére wed/ug wykonawcy naleZy wykonaé

np. oznakowania zabezpieczenie placu budowy.

3. W ramach zamdwienia wykonawca zapewni:
- nadzér kierownika posiadajqcego uprawnieniami do pe/nienia tej funkcji oraz posiadajacego aktualne

zaSwiadczenie o wpisie na lists; w’raSciwej izby samorzadu zawodowego (aktualne na czas realizacji

zamowienia)
- material niezbedny do wykonania sieci wraz z uzbrojeniem i osprzetem PE100— typ RC (SDR 17)

DN/OD 280 posiadajqcy atesty w/aéciwego Panstwowego Zak/adu Higieny oraz wszelkie niezbedne

atesty certyfikaty, deklaracje zgodnoéci itp.

4. Po stronie zamawiajqcego pozostaje:
- projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac.
- uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego w celu przeprowadzenia prac naprawczych.

5. Pozosta/e warunki zaméwienia:
- przed 2102eniem oferty wykonawca winien dokonaé wizji lokalnej terenu oraz zebraé wszelkie

niezbedne informacje do przygotowania oferty.
- przed przystapieniem do robét naIeZy przed/02w: zamawiajacemu wykaz materiaiow przewidzianych do

wbudowania celem akceptacji
- do wykazu materia/éw naleZy za’raczyc niezbedne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci itp.

- p0 zakonczeniu prac wykonawca uzyska oéwiadczenie w/aéciciela dzia/ek o przywréceniu terenu do

stanu pierwotnego.
- termin realizacji zadania, do 30.03.2021 r.
- wykonawca udzieli zamawiajacemu min. 3 Ietniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokotu

odbioru wykonanych prac.
- termin p1atnoéci 30 dni przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawca po

dokonaniu odbioru zleconych prac.
Osoba do kontaktu: Pan K_rysztof Linkiewicz kier. Dz. TE 669980360.
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