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

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

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

Przedmiot zaméwienia:
,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i montai hali magazynowej na

oczyszczalni éciekéw"

Numer postepowania: 2IT0/2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek ” Dnia - 10.03.2021 r.
Podpis: W,“ W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zamiédziiybd wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Piotr Moidzierz - .- /. Dnia - 61:05:25.9.4'3! r.
Podpis: c’y

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatw/ie'rdzii: ’
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska’L Giéwny Ksiegowy Dnia - 4Q. 3.3.5.7:994... r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii y 1 h ‘ ‘
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny Dawn"); .4 f?!fr
Podpis: [l///

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ’ I "/
"’I'II’V\(">':‘." '.. 1", A. h n A

Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Preze%“\zlfiqyp%pbi‘ 71-" firm Dnia -”...*.;U__),_ MIL/.1. r.
r‘u‘ 4}).1 a. . n! x“: 2 t!

Podpis:

lntegralna czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory nastePujatgyghidbkinffitfi'wlzaiqcznikéw:
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Rozdziai 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia,

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej

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

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwieh przez MWiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spoiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: NAZWA PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA:

,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku” 2ITOI2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyzszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu Iub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sie
z treéciq ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie. z caioécia udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzlal 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1 . Oferte skiada sie w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godgisania oferty winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byc': doiqczone w oryginale Iub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA: ,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i manta: hali magazynowej na oczyszczalni

éciekéw w Korzyécienku” 2ITOI2021

Nie otwieraé przed IQ)..'..O3.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany Iub wycofaé zioZona ofeite przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiors’mra w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je‘zeii
Wykonawca nie pozmej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, Ze nie mogq one byé
udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZES'CIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéc’: zamowienia, nie dopuszcza sie. skiadania ofert czeéciowych.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwos’sci 2&02enia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZsposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial s.- OPIS WARUNKéw UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speJniajq nastepujqce warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawnier‘l do wykonywania okreélonej dziaflalnoSci Iub czynnoéci, jeZeIi ustawy
nak¥adajq obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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 DOSTARCZYCWYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU WPOSTEPOWANIU:
Wykonawca zadqczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce spehienie warunkow udzialuw postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

P
N

Q
W

F
P

’N
T

‘

10.

11.

12.

13.

Formularz oferty - zahcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegébwy opis zaméwienia - za#a1cznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — zaficznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za¥qcznik nr 4 do SW2.
Oéwiadczenie o spehieniu warunkéw udziam w postepowaniu — za¥acznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robot — zahacznik nr 6 do SWZ.
Wykaz personelu Wykonawcy - zaéqcznik nr 7 do SWZ.
Aktualny odpfs z wtaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia+alno$ci odpowiada profilowi zaméwienia, a taKZe wskazujqce
osoby upowaz'nione do reprezentowania Wykonawcy.
Op%acona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia#alnoSci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizacja zadania
okreélonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 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 pienieinej lub polisy
gwarancji zabezpieczenia roszczefi z tytum niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy
i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy), wediug zalqczonego wzoru Iub na
warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajacego
- zamcznik nr 8 do SWZ.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej m: 6 miesiecy
przed upiywem terminu sk’radania ofert.
Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mégl sprawdziéjej
prawdziwoéci w inny sposob.
Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zloZyli
dokumentéw potwierdzajacych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupemienia
tych dokumentéw w okreSlonym terminie.
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Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNlE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawcq bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towar6w i usjug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spejniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wedlug poniZszych 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 = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb —- cena badana.

Najkorzystniejsza oferta jest oferta, ktora uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq liczbe
punktéw.

Rozdzial 13: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
2.000,00 zl (slownie: dwa tysiqce 21)

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

Wadium wnoszone w pieniadzu naleiy wmacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank
Pekao SA I/o Kojobrzeg
3. Oryginai dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy dojqczyé do Oferty.
4. Do ofert naleZy do1qczyé dowéd wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu.
5. Zamawiajacy niezwjocznie zwraca wadium, jeZeli:

1. upkynafi termin zwiazania oferta,
2. zawarto umowe.
3. uniewa2niono postepowanie, a protesty zosta’ty ostatecznie rozstrzygniete Iub upiynqt termin

ich wniesienia,
4. WykonaWCy, ktory wycofaj oferte przed up1ywem terminu skjadania ofert — niezwlocznie po

z1oZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zostaj wykluczony z postepowania bad: ktorego oferta zostaja odrzucona

— niezw1ocznie po zjoieniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym z1oZenie takiego
wniosku jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. JeZeli wadium wniesiono w pieniadzu. Zamawiajqcy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktore ma byé zwrocone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktérego oferta zosta’ra wybrana:
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1) odméwit podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy sta+o sie niemoiliwe z przyczyn lecych p0 stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupejnienia oferty nie zoyj dokumentéw lub
oéwiadczer'l potwierdzajacych spejnienie warunkow udziaiu w postepowaniu albo
pejnomocnictw, chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nieleZacych po jego stronie.

Razdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zjozona Oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78—100 Kojobrzeg.
Termin: Ofert nalez zloz édo dnia 55.3.012021 r. odz.13°°.

Rozdziaf 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
Rozdzial 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktorego

czlonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

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

nieuczciwej konkurencji;
Rozdziai 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,
ktorzy zoyli oferty, osobno dla kaZdej z czeéci zamowienia.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw. ktorzy zbIi oferty w niniejszym postepowaniu do ZJOZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego Oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cene/wartosé.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaz'nié postepowanie. bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.

2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaz'nieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia rewnoczesnie

wszystkich Wykonawcéw. ktérzy ubiegali sis o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: 8190363 UDZIELANIA WYJAs'NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécic’: sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezw1ocznie udzielié wyjasniefi, jednak nie pOZniej niz' 4



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
memes 2ITOI2021 Strona: 6/23

dni przed upiywem terminu sk{adania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wp#yna# do Zamawiajqcego nie poiniej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktorym upiywa poJowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zréd¥a
zapytania.
Zamawiajqcy moZe w kaZdym czasie, przed up%ywem terminu do skbdania ofert, zmodyfikowaé tresé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — e-mail: orzetargi@mwik.kolobrzeqpl,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq telefaksu uwaZa sie za z%oZone w terminie, jeZeli ich treéé dotafla do adresata przed
uptywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przes’ranie dohczonego
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.

Zosta¥y okreélone w projekcie umowy i. opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym ni2 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok’tadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezw’tocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O S'RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1.

7.
8.

9.

Odwdanie przysMguje Wykonawcom, wyhcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.
Odwotanie przy51‘uguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udziam w postepowaniu.
Odwmanie wnosi site do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaly przes¥ane faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jezeli zostaéy doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwo%ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwdanie wnosi sie wymcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spaki ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Ko{obrzegu.
Odwolanie powin no wskazywaé zaskarz'ona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiez’te przedstawienie zarzutow. okreélaé
Zadanie oraz wskazywac': okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwdania.
Odwo+anie rozstrzyga sis; w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo{anie Prezes Zarzadu Spé’rki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwo{ania Zamawiajqcy przesy1a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzqdu Spélki rozstrzygajacej odwdanie nie przys¥uguja dalsze Srodki
odwo1awcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

Niezwiooznie po rozstrzygnieciu postopowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji ,
zostanie zawiadomiony (e—mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia 03.2021 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na:

,,Zaprojektowanie, wykonanie, transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku” ZITOI2021
Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SW2), projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym
weenie: zinetto + naieZny podatek VAT =tj. brutto,
Siownie brutto zi
Wtym:

1. Oferujemytermin wykonania do dnia 2021 r.
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za

zwiqzanych z okreéionymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3 Oéwiadczamy, 2e uwa2amy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na czas do dnia 29.04.2021.
4. Udzielamy letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
5 Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadrq do kierowania robotami budowlanymi w branZy sanitarnej z
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem Polskiej lzby |n2ynier6w
Budownictwa o ubezpieczeniu dziaialnoSci od odpowiedzialnoéci cywilnej.

6. OSWiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.
Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

1.

" Ecslifii's'B'sLM 76.4657 Liié'xiéééfiiéfifih" ' '
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

szczsedtowv OPIS 2AMoWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:
,,Zaprojektowanie, wykonanie, transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku”.

Hala stuZyé bedzie do magazynowania nawozu luzem.

Wymagane Parametry hali:
D#ugoéé 20 m
Szerokoéé 16 m
Wysokoéé do okapu 6 m wysokoéé kalenicy 8 m
Powierzchnia 320 m2
Hala z dachem jednospadowym Iub dwuspadowym o kacie 20 st.
Konstrukcja aluminiowa lub w ocynku ogniowym.
Poszycie dachu blacha T—55 antyskropleniowa Iub PCV powlekane obustronnie z atestem ITB
Hala zabudowana z trzech stron blacha trapezowa M 8 zabudowana z 3 stron(2x16m i 1x20m)
ObciaZenie éniegiem dla m. Kobbrzeg zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 (09kN/m2-Ilstrefa obciaZenie
Sniegiem 36cm puchu )
ObciaZenie wiatrem dla m. Kotobrzeg zgodnie z PN-B-02011/Az1(0,42KN/m2llstrefa obciaZenia wiatrem
96km/h.
Pode stanowi kostka brukowa 8cm 2 podsypka posadowiona na plaou betonowym
Realizacja i matnoéci:
I rate - 20% wynagrodzenia umownego brutto, Matna po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji projektowej. bedacej podstawa do ubiegania sie o udzielenie pozwolenia na budowe
|| rata — 20% wynagrodzenia umownego brutto, Mama po dostarczeniu elementéw hali na teren
oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku.
III rata - 60% p0 podpisaniu bezusterkowego protokom odbioru koncowego zadania
Termin wykonania: najpéiniej do dnia 30.06 2021 r.
Termin gwarancji: minimum 3 lata
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

..............................dnia ............03.2021 r
nazwa Wykonawcy

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Sktadajqc oferte w postepowaniu na:

,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku” 211'0/2021

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w SW2;

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

podpis
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

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

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

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

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku” ZIT012021

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzi’ra szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujac je
nienale2ycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnflo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy. ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono upad+oéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogioszeniu upadtoéci doszio do zawarcia uk#adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk&ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upad’tego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opéat lub sk%adek na
ubezpieczenia spo%eczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz+02enia na raty zaleglych Matnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji MaSciwego organu.

. Osoby reprezentujace firme nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo pope’mione w
zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeInione w celu
osiagniecia korzyéci majatkowych, a taKZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziam w
zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego
W stosunku do Firmy. ktérq reprezentujemy Sad nie orzek§ zakazu ubiegania sit: o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitabwo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w sp6+ce, jako wspélnik spélki cywilnej lub spaki osobowej;
b) pe’rnieniu funkcji cz%onka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

.........., dnia .........03 2021 r.
(upehomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OéWIADCZENIE
o spehieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni s’ciekéw
w Korzyécienku” 2/TO/2021

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e speiniam Warunki udziaIu w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej.

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

.................... ,dnia ..........03 2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia _03.2021 r
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

WYKAZ ROBOT
,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku” 2ITOI2021
Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakor’lczonych przed up#ywem terminu
skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzia{a|noéci jest krétszy - w tym okresie,
1 roboty polegajqcej na wykonaniu hali magazynowej.
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowac': 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 powierzonych (naleiy podaé daty) Zamawiajqcego dokumenty

oraz zakres robét Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych



- ‘ MOSHE
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA

2IT012021 Strona: [3/23

petna nazwa wykonawcy

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

Zalqcznik nr 7 do SWZ

dnia

WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY
,,Zaprojektowanie ,wykonanie ,transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku” 2rr012021

03.2021 r.

Wykaz oséb, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych. doéwiadczenia i wyksztabenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a tak2e
zakresu wykonywanych przez nich czynnoéci i informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

. . . Posiadane kwalifikacjel Zakres Podstawa
Lp. lmle. ' nazwmko uprawnienia czynnoéci dysponowania

01 02 03 04 05
1

2

3

4

..................................... dnia ...........03 2021 r.

"'"'"'$635};3585;735‘657L55iéé23i'655W
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Zatqcznik nr 8 do SWZ

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja
naIeZytego wykonania umowy i usuniecia wad Iub usterek

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

W zwiqzku z umowq o roboty budowlane nr .............. , ktéra zostanie zawarta pomiedzy

zwanqdaltaj;,2ooowiazanym", a ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. w Kotobrzegu z siedziba:
78-100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dalej ”Beneficjentem", ktérej przedmiotem jest:

zwana dalej ”umowq”,

zwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo, na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji. zaptate za powstate w okresie waZnoéci gwarancji, zobowiazania
ZoboWiazanego, wynikajace z umowy . w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opéinienie.
do wysokoéci: . PLN (stownie: ......00I100) w przypadku niewykonania Iub
nienaleZytego wykonania przedmiotu umo ,
oraz do wysokoéci: ........PLN ( stownie: ..........................00l100) w przypadku nie usuniecia Iub
nienaleZytego usuniocia przez Zobowiazanego wad Iub usterek powstatych w przedmiocie umowy.
KaZda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé GWaranta o te kwote.
Niniejsza gwarancja jest waZna:
od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru stwierdzajacym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dtu2ej jednak ni2 do dnia
.. .........201 9r. - w zakresie roszczer'I z tytutu niewykonania Iub nienaleZytego wykonania przedmiotu
umowy, oraz
od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacym
naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia .....r. - w zakresie roszczeh z tytutu nieusuniecia Iub
nienaleZytego usuniecia wad Iub usterek powstatych w przedmiocie umowy.
Beneficjent zobowiqzany jest zgtosié w terminie waZnoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
Zadanie zaptaty, pod rygorem odmowy wyptaty éwiadczenia z gwarancji.
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego iqdania zaptaty.
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastqpi na pierwsze pisemne tadanie zaplaty zawierajace kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujqcych dokumentow:
w przypadku niewykonania Iub nienaIeZytego wykonania przedmiotu umowy:
dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktore podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione
sq do jego reprezentowania,
oéwiadczenie, 2e Zadana kwota jest naIeZna z tytq Gwarancji w zwiqzku z niewykonaniem Iub
nienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego.
w przypadku nieusuniecia Iub nienalezytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych
w przedmiocie umowy:
dokumenty potwierdzajace. 2e osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta
uprawnione sq do jego reprezentowania,
kopia obustronnie podpisanego koficowego protokotu odbioru stwierdzajqoego naleZyte wykonanie
przedmiotu umowy,
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2)

3)

4)

5)

10.

ll.

oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usuna+ w terminie wad Iubusterek powstach w przedmiocie umowy i w zwiazku z tym 2adana z tytum gwarancji kwota jest munaIeZna.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i caikowicie w przypadku:
niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z uptywem ostatniego dnia terminuokreélonego w ust. 3 pkt 1),
nieusuniecia lub nienaleiytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad lub usterek powstalych w
przedmiocie umowy z uptywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazafi przewidzianych w gwarancji, przedumywem terminu waZnoéci gwarancji,
gdy Swiadczenia Gwaranta z tytmu niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania Iub nienaleZytegowykonania przedmiotu umowy, osiagnew kwote wskazanq w ust. 1 pkt 1),
gdy éwiadczenia Gwaranta z tytu+u niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytegousuniecia wad lub usterek powsta&ych w przedmiocie umowy osiqgnety kwote wskazana w ust. 1 pkt. 2).
Gwarancja zabezpiecza zobowiqzania Zobowiqzanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy, zdnia wystawienia gwarancji.
Spory mogqce wyniknqc’: przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedq przezsad w{aéciwy dla siedziby Beneficjenta.
Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytu+u niniejszej gwarancji lub obciqiyé jejprawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.
Niniejszq gwarancje sporzqdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjentai Gwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiazany oéwiadczamy, z'e tres‘c' niniejszej gwarancji jest zgodna ze z!oZonym przeznas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiqzany
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Zaiacznik do SWZ
Projekt - Umowa o roboty budowlane 2IT012021

W dniu ......................... 2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) w Koiobrzegu przy ul. Artyieryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana w treéci umowy Zamawiajqcym,

a:
..:(NIP ..............................

REGON ) z SledZIbq w .. ..wpisanalym do
rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem KRS ..................”lub CEIDG reprezentowanym przez:

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

zwanym w treéci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwieri przez MWiK Spoika
z 0.0. 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 zobowiazuje sie, wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest
zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaz hali magazynowej na terenie oczyszczalni éciekow
w Korzyécienku , okreélone w opisie przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi zaiqcznik nr1 do umowy,

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustaliiy nastepujqce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sit-g na dzieI‘I podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia: .r.
3. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonym w ust. 2, uznaje sie, podpisania

bezusterkowego protokoiu odbioru koficowego.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza. 2e zapoznai sie z opisem przedmiotu zaméwienia i SWZ oraz nie wnosi do
nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

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

3. Skutki poleceri o ktOrych mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiajacego, mega stanowic': podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoriczenia robot. 0 ktérym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego dokumentu.

A

§ 4
1. Do obowiqzkéw Zamawiajacego nale2y:

a) protokélarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami.
b) dokonanie wszelkich uzgodnieri ieZacych po stronie Zamawiajacego zwiqzanych z realizacji;

przedmiotu umowy.
c) przystqpienie do odbioru koficowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni 0d zgioszenia do

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

2. Do obowiqzkéw Wykonawcy naIeZy w szczegélnoSci:
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a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, bedacej podstawq do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na budowe,

b) ustanowienie kierownika robét, ktéry ponosi odpowiedzialnoéé za realizacje przedmiotu umowy
w zakresie praw i obowiazkéw zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

c) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
d) protokolarne przejecie od Zamawiajqcego terenu budowy,
e) poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegélnych uZytkownikow uzbrojenia

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

f) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie
z obowiqzujacymi przepisami prawa,

g) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzefi oraz rozruchu technologicznego przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montaZowych, na wiasny
koszt,

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

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

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

hamujacej postep robot i innych zagroZeniach
I) przedstawienie zestawienia kosztéw robot budowlanych, montaZu instalacji i urzqdzer'i

niezbednych do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkow trwaiych)
m) utrzymanie 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 elektryczna we wiasnym zakresie i na wiasny

koszt,
p) uzgodnienie z Zamawiajqcym kolejnoéci wykonywania robét objetych umowq. chyba 2e

okreéiona kolejnoéé robdtjest konieczna ze wzgiedu na technologie realizacji,
q) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
r) wykonania na swéj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwoSci w celu sprawdzenia

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

5) pa zakonczeniu robot upmzadkowaé teren budowy i pizekazaé go Zamawiajqcemu
w terminie ustalonym na odbiér robot.

t) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy. wyznaczonych przez
Zamawiajqcego,

u) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robét, ich czeéci bad: urzqdzen,
w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

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

UBEZPIECZENIE
§5

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

REALIZACJA
§ 6

. Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiow 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 p62n. zm.) oraz powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.
881). Wszystkie u2yte materiaiy powinny byc fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
bran20wym oraz posiadaé znak CE.
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2. Na kazde iqdanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokument (okreélony w an. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajqcy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego iub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzqdowanie potencjai ludzki oraz materiaiy wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego, jakoSci robét wykonanych z materiaiéw wykonawcy na terenie
budowy, a takZe do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiaiéw.

4. Zamawiajacy moZe zaZQdaé wykonania badah w celu sprawdzenia, jakosci wykonanych robét lub
materiaiow i urzqdzeI‘I wbudowanych ldostarczonych/ ziecajac je specjalistycznej jednostce lub
cedujqc obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. JeZeli w rezultacie przeprowadzonych badaI'I okaZe sie, 2e zastosowane materiaiy, urzadzenia bad:
wykonanie robot jest niezgodne z umowa to koszty badar'I obciqzaja Wykonawce, zaé gdy wyniki
badar'I wyka. 2e materiaiy badi wykonanie robbt sq zgodne z umowa, to koszty tych badafi
obciajq Zamawiajacego.

6. Wszystkie materiaiy nie nadajace sie do ponownego wbudowania iub wykorzystania i wymagajace
wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, np. robot rozbiérkowych,
ziemnych beda stanowiiy wiasnosé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE I ZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zakres rzeczowy robot:
1) Siiami wiasnymi TAKINIE (niepotrzebne skreélié)

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

1. Wykonawca najpéZniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote

..,zi w formie gotéwkowej lub wformie poiisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktérej
tresé zostanie zaakceptowana przez Zamawiajqcego.

2. Strony ustalajq, 2e po wykonaniu zamowienia i odbiorze kor‘Icowym robot zostanie zwrocone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania
protokoiu koficowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczer'I z tytuiu rekojmi za wady i zostanie zwrécone po upiywie
okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .

3. Zabezpieczenie, siuZy pokryciu roszczer‘I z tytuiu niewykonania iub nienaleZytego wykonania
umowy, w tym rowniei kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

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

2. Wynagrodzenie okreélone w ust.3, obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaru i kosztéw nie moZna
byio przewidzieé w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoZiiwienia uZytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zi netto
+ podatek VAT tj. zl brutto (sfownie zf: ....................................................)

piatne na podstawie faktur czeéciowych, zgodnie z harmonogramem, opisanym w § 13 ust 1 umowy.

4. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacja projektowq i wyszczegélnione w szczegoiowym
opisie zaméwienia wynagrodzenia nie przysiuguje.

5. la ustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczaitowego odpowiada wyiqcznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do zdobycia wszelkich
informacji, ktére mega byé konieczne do wykonania prawidiowej wyceny zaméwienia.

KARY UMOWNE
§ 1 0

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

1) Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kary umowne:
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d

2)

a) za nieterminowe zakoficzenie przedmiotu umowy w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kaZda rozpoczeta dobe opéinienia, liczac od dnia
okreélonego w § 2 ust. 3 umowy.

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

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

d) za nie zachowanie terminu okreélonego w § 8 ust. 1 umowy w wysokoéci 0.2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w 5 9 ust. 3 umowy za kazda rozpoczeta dobe opoZnienia

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna z tytuju odstapienia od umowy z przyczyn
zaleZnych od Zamawiajqcego w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3
umowy.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupejniajacego, przenoszacego wysokoéé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawca oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE
§ 11

. Strony postanawiaja. 2e przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreélony w § 1

1o.
11.
12.

umowy.
Wykonawca zgjosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoéé do odbioru koficowego.
Odbiér kohcowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawca caloéci robot budowlanych
skjadajacych sie na przedmiot umowy po nszeniu przez Wykonawca zakoficzenia robét i
zgjoszeniu gotowoéci do odbioru.
Warunkiem przystapienia do odbioru kohcowego jest spejnienie wymogu przedjozenia przez
Wykonawca Zamawiajacemu dokumentéw:
1) wymagane oéwiadczenia
2) kompletna dokumentacje powykonawcza,
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, 2e

wbudowane wyroby budowlane sa zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2018r., poz. 1202 2 pain. zm.).

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysjuguja
nastepujace uprawnienia:
moZe odmowic': odbioru do czasu usuniecia wad;
moZe odstapié od umowy Iub Zadaé wykonania przedmiotu odbioru p0 raz drugi.
JeZeli wykonawca na dzier‘: zwojania odbioru nie paedy dokumentéw wskazanych w ust. 6, to
Zamawiajacy moZe odméwié odbioru do czasu dostarczenia dokumentéw. Wykonawca po
zebraniu wszystkich niezbednych dokumentow okreélonych w ust 6 ponownie pisemnie
zawiadomi Zamawiajacego o gotowoéci do czynnosci odbiorowych w terminie nie d+u2$zym niz
wskazany przez Zamawiajacego w protokole z przerwania czynnoéci odbiorowych.
Strony postanawiaja, 2e
2 czynnoéci odbioru bedzie spisany protokéj zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tei terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad;
na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, zoOny przed upiem terminu na usuniecie
wad, Zamawiajacy moZe przedZyé ten termin;
do przedjuZenia tych terminéw nie jest upowaZniony lnspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy mote podjaé decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemoZliwiaja uiytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniecia tych wad.
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy ze strony MWiK jest p... . .. .. . . .. . .. . ..
Po stronie Wykonawcy osoba odpowiedzialna za realizacje bedzie

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysyjana faksem lub poct
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elektronicznaj musi byé dodatkowo kaZdorazowo, bezzwtocznie potwierdzona ptzesyikq pisemnq
wysiana poczta Iub doreczonq osobiécie na adres Zamawiajacego. O wszelkich zmianach
adresu strony obowiqzane sq natychmiast wzajemnie sie informowaé listem poleconym.
W przypadku niedopetnienia 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 naleZytq starannoéciq, zgodnie
zzasadami wiedzy technicznej i obowiqzujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaiy i urzqdzenia dostarczone przez
niego beda nowe, petnej wartoéci handlowej i nadajajce sie do u2ycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy zgodnie
z ofertq na okres 36 m-cy liczqc 0d daty bezusterkowego odbioru kor'tcowego robbt i zapewnia
o jego prawidiowym funkcjonowaniu.

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, p02. 93 z pozn. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi na okres gwarancji.

4. W okresie gwarancji i rekojmi 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) moie byé przekazane faksem. Wykonawca jest
zobowiqzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie diqzym niZ
12 godz. od momentu jego przekazania.

5. W przypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajacy ma prawo usunqé je we wtasnym zakresie lub zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obciqé Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

6. Wykonawca oéwiadcza, 2e jest jedynym zobowiazanym do wykonywania zobowiazal’t z tytutu
gwarancji jakoéci i rekojmi.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 13

. Strony postanawiajaj, 2e rozliczenie bedzie odbywac’: sie zgodnie z poniZszym harmonogramem:

| rata - 20% wynagrodzenia umownego brutto, ptatna po przekazaniu Zamawiajacemu kompietnej
dokumentacji projektowej, bedacej podstawq do ubiegania sie o udzielenie pozwolenia na budowe
ll rata - 20% wynagrodzenia umownego brutto, ptatna po dostarczeniu elementéw hali na teren
oczyszczalni éciekow w Korzyécienku.
I|| rata — 60% po zakoficzeniu odbioru kor’tcowego zaméwienia

. Termin piatnoSci faktury 30 dni od daty wpiyniecia do siedziby Zamawiajqcego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokoiem odbioru robét, za ktére wystawiona jest faktura.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 14

. Zmiana postanowier't zawartej umowy moze nastapié za zgodq obu stron wyraZonq na piémie pod
rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.

. Zmiana umowy moZe nastqpié:
1) w zakresie przediuZenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn z powodu ktérych

bedzie zagroZone dotrzymania terminu zakor’tczenia robot, w nastepujqcych sytuacjach:
a) gdy wystapiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajqce prawidiowe wykonanie

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

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

c) wystqpienia zjawisk zwiqzanych z dziaianiem siiy wyzszej (kleska Zywiotowa, niepokoje
spoieczne. dziatania militarne),

d) z powodéw, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajacy, a w szczegéinoéci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoéci dokonania zmian
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dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznoéci miaJy lub bode; mog’ly mieé
wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

e) gdy wystqpi opéZnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolefi, uzgodnien, itp. do
wydania ktérych w’raéciwe organy sq zobowiqzane na mocy przepiséw prawa, jeéli opéinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé,

f) gdy wystapi koniecznoéé wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowieh dodatkowych, ktore wstrzymuja Iub opéZniaja realizacje przedmiotu umowy,

g) jeéli wystqpi brak moz'liwoéci 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 ryczaflowego.

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

1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wp1yw zmiany na termin zakor‘lczenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powsta1ych okolicznoéci w formie
opisowej i w1aéciwie umotywowanej (protokc'fi wraz z uzasadnieniem) przez powotanq przez
Zamawiajqcego komisje techniczna, w sk1adzie ktérej beda m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy.

5. NiezaleZnie od powszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajq moZliwoéé zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian bedacych nastopstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych.

§ 15
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w treéci tytuw XV kodeksu cywilnego, Zamawiajqcemu przys+uguje

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

w interesie publicznym, czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moZe odstqpié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci
o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku wykonawca moZe tadaé jedynie
wynagrodzenia naleZnego mu 2 tytum wykonania czeéci umowy.

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

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

d) Wykonawca przerwa! realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przenrva ta trwa dtu2ej m:
14 dni.

2. Oprécz wypadkéw wymienionych w treéci tytum XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przys1uguje
prawo do odstapienia od umowy w szczegolnoéci, jeieli:
a) Zamawiajqcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokolu

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

okolicznoéci nie bedzie mégi speinié swoich zobowiqzafi umownych wobec Wykonawcy,
3. Wykonawca moZe odstapié od umowy w terminie 3O dni od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciach

stanowiacych podstawe odstapienia.
4. Odstapienie od umowy powinno nastqpié w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoSci i powinno

zawierao uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiajqcego obciazaja nastepujqce

obowiazki szczegc'fiowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegélowy protokc'fi inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dziefi odstqpienia,
2) jeZeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktorym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie,

protokéI inwentaryzacji robét w toku zostanie sporzqdzony przez Zamawiajacego bez udziam
Wykonawcy - Zamawiajacy obciq Wykonawca kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.
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3) protokéfl sporzqdzony zgodnie z pkt. 2) stanowié bodzie podstawe do wzajemnych rozliczer'l,
4) Wykonawca w ciqgu 7 dni zabezpieczy przenNane 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 materia’tow, konstrukcji lub urzqdzefi, ktore nie

mogq byé wykorzystane przez Wykonawca do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowq, jeZeli odstapienie od umowy nastapi’to z przyczyn niezaleZnych od niego,

6) Wykonawca w ciqgu 7 dni nosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajqcych, jeZeIi odstqpienie od umowy nastapHo z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwmcznie, a najpoz’rniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
unzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie naleZace do niego
materiaw i urzqdzenia,

8) Wykonawca w oiqgu 1O dni od daty odstapienia przekaZe Zamawiajacemu uporzqdkowany
teren budowy,

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

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

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.
3. Wlaéciwym do rozpoznania sporéw wynik1ych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtaéciwy

dla siedziby Zamawiajacego.
§ 17

Zmiana postanowiefi zawartej umowy lub ktéregokolwiek z za¥acznikow, stanowiacych integralnq czeso
niniejszej umowy - moZe nastapié za zgoda obu stron, wyr320na na piémie w formie aneksu do umowy.
pod rygorem niewaZnoéci.

§ 18

Umowe niniejsza sporzadza sic-g w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Za1gcznik do umom:

1. Opis przedmiotu zamowienia.
2. Oplacona polisa OC
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Za¥acznik nr1 do umowy
szczeeémwv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmfotem zaméwienia jest:
,,Zaprojektowanie ,wykonanie, transport i montai hali magazynowej na oczyszczalni éciekéww Korzyécienku”.

Hala sfuZyé bedzie do magazynowania nawozu luzem.
Wymagane Parametry hali:
Diugoéé 20 m
Szerokoéé 16 m
Wysokoéé do okapu 6 m wysokoéc kalenicy 8 m
Powierzchnia 320 m2
Hala z dachem jednospadowym lub dwuspadowym o kacie 20 st.
Konstrukcja aluminiowa lub w ocynku ogniowym.
Poszycie dachu blacha T-55 antyskropleniowa lub PCV powlekane obustronnie z atestem ITBHala zabudowana z trzech stron blacha trapezowa t-18 zabudowana z 3 stron(2x16m i 1x20m)Oboiqnie éniegiem dla m. Ko+obrzeg zgodnie z PN-80/B—02010/Az1 (09kN/m2-Ilstrefa obciqzenieéniegiem 36cm puchu )
Obciqnie wiatrem dla m. Ko+obrzeg zgodnie z PN-B-02011/Az1(0,42KN/m2||strefa obciaZenia wiatrem96km/h.

'Pod+oze stanowi kostka brukowa 80m 2 podsypkq posadowiona na placu betonowymRealizacja i p1‘atnoéci:
| rata - 20% wynagrodzenia umownego brutto, pfatna po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnejdokumentacji projektowej, bedqcej podstawa do ubiegania sie o udzielenie pozwolenia na budowell rata — 20% wynagrodzenia umownego brutto, matna po dostarczeniu elementéw hali na terenoczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.
Ill rata — 60% po podpisaniu bezusterkowego protokom odbioru koncowego zadaniaTermin wykonania: najpéZniej do dnia 30.06 2021 r.
Termin gwarancji: minimum 3 lata




