
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
411'012021

,Miejskie Wodociagi i Kanaiizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia
ui. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

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

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

PIzedmiot zarnéwienia:
Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zaleceI’I przeglqdu
piecioletniego.

Numer postepowania: 4ITOI2021

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
lmie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 30.04.2021 r.
Pod pis: WW

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwieffizii pod wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Tomasz Urbar'Iski kier. Dz.TO Dnia - r.

7. mama..-
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii
.. ’7 A [1/ n .. .

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca MW Dnia - 5.3M.:.0’.‘16..4Q/r7
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdziil’I/l
Imie'I nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezes Zarzqdu Spfil . p. ., Dnia - ....fl.. 5...H3 .1. 2.32.]... r.
Podpis: [/[(

Integraa czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory nastgpujaé‘ychédtyjh‘éfiféwlzaiacznikéw:
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Rozdzia! 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spr’flka z ograniczonq odpowiedzialnoScia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko’tobrzeg, wojewodztwo 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.pl
1.3. Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

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

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedurq udzielania zamowiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kotobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaly Nr
13412019 Zarzqdu Spélki MWiK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

,,Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecefi przeglqdu
piecioletniego” 4ITOI2021

Rozdziaf 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
WszeIkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyiszych informacji moze miec': charakter
pisemny, faksu lub forme elektronicznq. Przed terminem sk1adania ofert vonawcv winni zapoznao sic-g
z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z cabécia udostepnionych dokumentdw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godgisania ofem winno byc detaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentow zaJaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzialalnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé do1aczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA: ,,Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecefi
plzeglqdu pieciolet iego" 4ITOI2021

Nie otwieraé przed ..05.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZona oferte przed uptywem terminu
skladania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiqcych tajemnice.
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeieli
Wykonawca nie pozniej nii w terminie sk1adania ofert zastrzegL 2e nie moga one byé
udostepniane.

Rozdziar s.- OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zamowienia, nie dopuszcza sie. sk’tadania ofert czeéciowych.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci z¥oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial s.- OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ spososu DOKONYWANIA OCENY
SPEtNlENIA TYCH WARUNKOW:

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

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia&alnoSci lub czynnosci, jeZeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
o) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O O$WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

Wykonawca za#aczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.

9
8

.0
3

.0
1

9
9

.”

10.

11.

12.

13.

Formularz oferty — za¥qcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegc'fiowy opis zaméwienia - zahexcznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — zaficznik nr 3 do SW2.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za¥qcznik nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkéw udziam w postepowaniu — zaiqcznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robot — zalacznik nr 6 do SWZ.
Wykaz personelu Wykonawcy — za’tacznik nr 7 do SWZ.
Aktualny odpis z Maéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia%alnosci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia’ralnoéci od powiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oplacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument poMierdzajacy, 'ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnosci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powsta§e 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 2qda
wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w formie wp+aty pienieznej lub polisy
gwarancji zabezpieczenia roszczefi z tytum niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy
i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy). wedmg zaaczonego wzoru lub na
warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajqcego
- zalacznik nr 8 do SWZ.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8 powinny byc’: wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed upltywem terminu sk%adania ofert.
Zamawiajacy zaZalda przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie még‘L sprawdzic’: jej
prawdziwoéci w inny sposéb.
Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z#02yli
dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkéw udzialu w postepowaniu. do uzupemienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.
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Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedaj prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowac stawke podatku VAT od towarow i usjug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE, KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spe1niajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zoOne przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wed1ug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena Oferty — 100%
W tym kryterium oferta mote 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.

Najkorzystniejsza oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza liczbe
punktéw.

RozdziaI 13: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
3.000,00 zt (slownie: trzy tysiace zl)

2. Wadium moZna wnieéé w pieniadzu, poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spojdzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniadzu nale2y iacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank
Pekao SA l/o Kotobrzeg
3. Oryginaj dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy dojaczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy dojaczyé dowéd wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 Iub kopie potwierdzenia

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

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

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofaj oferte przed upiem terminu sk+adania ofert — niezwjocznie po

zbZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zosta1 wykluczony z postepowania badi ktérego oferta zosta1a odrzucona

- niezwjocznie po zjozeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym zjozenie takiego
wniosku jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. JeZeIi wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajqcy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktére ma byé zwrécone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7'. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktérego oferta zosta’ra wybrana:
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1) odméwij podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie.
2) zawarcie umowy stajo sie niemoZliwe z przyczyn |e2acych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupejnienia oferty nie zIoZy+ dokumentéw lub

oéwiadczeh potwierdzajqcych spejnienie warunkéw udziam w postepowaniu albo
pejnomocnictw. chyba Ze udowodni, Ze wynika to z przyczyn nieleiajcych p0 jego stronie.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiezania Wykonawcy zjozonq oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uplywem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAI'. 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

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

Termin: Oferte naleZv sZVé do dnia 425052021 r. godz. 130°.

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdziall 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA IOCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

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

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

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SW2;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktore prowadzone jest postepowanie;
c) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej sZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
Rozdzia! 1s.- NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

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

2. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcéw. ktérzy ZbIi oferty w niniejszym postepowaniu do zjo‘zenia
ofert dodatkowych lub pfzeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

Rozdzia! 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy. ktorego oferta bedzie przedstawiala najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

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

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
ofert .

Rozdziafyzo: UNIEWAZ'NIENIE PosTEPOWANIA:

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

2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajc zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczeSnie

wszystkich Wykonawcow. ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPosdB UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwbcznie udzielié wyjaéniefi. jednak nie poiniej niz 4
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dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie tresci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynqt do Zamawiajacego nie péiniej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktérym uptywa poiowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéc’: na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrédta
zapytania.

. Zamawiajqcy mOZe w kaidym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. zmodyfikowac': treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.9|,
oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeIi ich tresé dotarta do adresata przed
upiywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przestanie dotqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAwcv ZWIAZANE z umowa:

1.
2.

Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym m: 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O §RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1.

9.

Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wytacznie 0d niezgodnej z przepisami czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiajzany na podstawie Procedury.
Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeieli
zostaty przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni je2eli zostaty doreczone w inny
sposob.
Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwoianie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spétki ,,Miejskie Wodociajgi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Kotobrzegu.
Odwotanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajajcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnosé z przepisami Procedury. zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutow, okreélaé
Zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienia odwoiania.
Odwotanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujqc odwoianie Prezes Zarzadu Spotki moie je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajacy przesyta Wykonawcom, ktérzy uczestniczyii
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spotki rozstrzygajacej odwotanie nie przystuguja dalsze srodki
odwotawcze.

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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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

dnia 05.2021 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

nr telefonu ............................................
e-mailz...

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spoika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogioszenia w postepowaniu nr 4ITOI2021.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(SW2), projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem- .ryczaitowym
weenie: ..zinetto +"naleZny .pod-atekmVAT“=tj. b.rutto,
Siownie brutto zi,.. .

W tym:
Zadanie nrl. Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DNIOOO w ramach zalecefi
przeglqdu piocioletni-ego.
weenie: .. .zinetto+nalez-ny IpodDatekVAT =tj.. brutto,
Siownie brutto zi.. ..
Oferujemytermin wykonania do dnia 2021 r.

Zadanie m2. Wykonanie cyklicznego przeglqdu rocznego zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane
obiektu budowlanego liniowego bodqcego we wladaniu MWiK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.

w cenie: .... zi netto + naiezny podatek VAT =tj.
............................................“brutto,
Oferujemyterminwykonania do dnia 2021 r.

1. Oéwiadczamy. Ze zapoznaiiémy sie z SWZ i szczegoiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za
zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza ofertq na okres 30 dni..
3 Udzielamy letniej gwarancji na wykonane roboty.
4. OSwiadczamy. Ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami budowianymi w bran'zy sanitarnej z
wymaganymi uprawnieniami budowianymi i aktualnym zaéwiadczeniem Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa o ubezpieczeniu dziaialnoéci od odpowiedziainoéci cywilnej.

5. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

1.

" "56653 £685;5566/ 'Iiiib'viéifii'dhiéfi" " "
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Zaiqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGétOWY OPIS ZAMéWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zadanie nrl. Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach
zalecefi przeglqdu piqcioletniego.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przeglqdu rocznego zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane obiektu budowlanego liniowego bgdqcego we wladaniu MWiK Sp. z 0.0. w
Kolobrzegu.

Warunki realizacji zadania

Zadanie nr 1

Przed zloZem‘em oferty na realizacjg zadania nalefiy zapoznac’ Sig zakresem prac
naprawypunktawej kolektora DN1000 okres’lonym w protokole z okresowej
pigcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Iiniowego.
Dokument wraz zfilmami dostgpny na oczyszczalni s’cieko’w w Korzyicienku
k. Kolobrzegu ul. Wspo’lna 5 u kierownika
Pana Tomasza Urbariskiego tel .693530158.
Preferowane jest przeprowadzenie podwodnej wizji lokalnej miej sc uszkodzefi
kolektora DN1000 celem oszacowania zakresu prac w stosunku do opisu przeglqdu
pigcioletniego /zdj¢;cia, film /.
1.Naprawie podlegaé bgdzie kolektor DN 1000 wykonany jest ze stali walcowanej o
gruboéci s’cianki 11,5—12 mm zabezpieczony powlokq ochronnq.
2.Lokalizacja punktéw naprawy okreéla protokéi okresowej piqcioletniej kontroli stanu
technicznego kolektora DN1000 rys 2.
3.Zamawiajacy preferuje nastqpujqce metody naprawy:
a. spawanie pod wodq,
b. naprawq za pomocq ksztaltek naprawczych dedykowanych do DNIOOO ,
c. lub dopuszcza inns} metode; .
Wykonawca b¢dzie mial obowiqzek przedstawié do zatwierdzenia technologiq/sposéb/
zaproponowanej metody naprawy punktowej kolektora.
4.Zastosowane materiaiy powinny byé dostosowane do warunkéw w jakich jest
eksploatowany kolektor DN 1000 /kolektor écieku oczyszczonego/ t.j
-woda morska o zasoleniu dla tej czqs'ci Bahyku (0.8%) .
- zastosowane materialy nie mogq powodowaé powstania réznicy potencjaiéw ,czyli
korozji elektrochemicznej / preferowana jest stal okrgtowaI.
5.Zamawiajqcy wymaga zatwierdzenia kart charakterystyki zastosowanych materialéw.
6.Ponadto w ramach zadania naleZy:
- przeprowadzié czyszczenie otworéw rozsqczajqcych wylotu oraz usunqé osady
zalegaj qce na dnie kolektora w strefie rozsqczajqcej.
- usunqé wszelkie elementy niebezpieczne tj.: kable, liny, pozostalos’ci sieci rybackich
znaj dujqce sic; w bezpoérednim sqsiedztwie rurociqgu.
~wykonaé kosztorys realizacji zadania okreélajqc wszelkie koszty realizacji. Gwarancja
na wykonane naprawy minimum 48 miesigcy
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Zadanie nr 2

Przeglqd powinien zostaé wykonany zgodnie i w oparciu 0 art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
Prawo Budowlane. Okresowy przeglqd bodzie wykonany w zakresie sprawdzenia stanu
technicznego i przydatnos’ci do uZytkowania kolektora zrzutowego DN1000 — obiektu
liniowego w tym przeglqdu instalacji ochrony katodowej.
Ponadto wykonawca jest zobowiqzany do dokonania wymaganych prawem adnotacji w
ksice obiektu budowlanego, zgodnie z dokonanym przcglqdem.

Wszystkie informacje zwiqzane z realizacja i przeglqdu obiektu na etapie postopowania
sq dostqpne na oczyszczalni éciekéw.
Warunki postepowania:

1. W postqpowaniu mogq uczestniczyé podmioty prowadzqce zarejestrowana} dzialalnoéé
gOSpodarczq, bgdqce piatnikiem podatku VAT oraz posiadajqce:

a) uprawnienia do wykonywania okres’lonej dzialalnoéci lub czynnoéci, jeZeli przepisy
prawa nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawniefi,

b) niezqna, wiedzo i doéwiadczenie do wykonania tego rodzaju zaméwienia,

c) potencjai techniczny, a takZe dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
w zakresie przewidzianym art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykaz posiadanych uprawniefi naleZy przedstawié w ofercie,

d) Wykonawca, jako zalqcznik do oferty doiqczy, co najmniej trzy referencje z
wykonanych przeglqdéw obiektéw budowlanych w okresie ostatnich piociu lat.

2. Przeglqd musi byé zrealizowany w wyznaczonym terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.

3. Wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przcglqdu ponosi Wykonawca.

4. Po zakoficzeniu przeglqdu obiektu Wykonawca zobowiqzuje sit; do sporzagdzenia
protokoiu zdawczo-odbiorczego wraz z filmem . Zamawiajqcy sprawdzi czy przedmiot
umowy zostai wykonany zgodnie z umowq, a w szczegolnoéci zgodnie z przepisami
dotyczqcymi przeglqdow obiektow budowlanych.
Podpisany przez obie strony protokol bgdzie podstawq do zaplaty faktury VAT za
wykonanq usiugo.

5. Protokol zdawczo-odbiorczy powinien zawieraé wykaz opracowafi oraz pisemne
oéwiadczenie, Ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umowq, obowiqzujqcymi
przepisami, normami oraz, 2e zostaje on oddany w stanic kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma sluZyé. Zaiqcznikami do protokolu bode} protokoiy po wykonanym
przeglqdzie.

6. Zamawiajqcy dokonuje odbioru komplctnego przedmiotu umowy poprzez podpisanie
protokolu odbioru - koficowego.
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7. Przeglqd qzie wykonany w sposob zapewniajqcy bezpieczefistwo osob
wykonujqcych z zachowaniem wszelkich przepisow BHP.

8. Wykonawca obowiqzany jest do wykonywania uslugi W taki sposéb, aby us1uga nie
budzila 'zadnych zastrzeZer'l, jak réwniei nje doprowadzila do skarg i interwencji
instytucji, oséb trzecich, a zwiaszcza organéw kontrolnych.

9. Wykonawca zobowiqzany jést do zapoznania sic; z obiektem i zakresem prac do
wykonania przed zloZeniem ofetty/podwodna wizja lokalna/

13. Wykonawca zalqczy do ofert aktualnq polisq na sums; gwarancyjnq nie mniej szq jak
wanoéé oferty na wykonanie zadania przeglqdu obiektu budowlanego.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

.............................. dnia ............05.2021 r
nazwa Wykonawcy

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Sk+adajac oferte w postepowaniu na:

,,Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecefl przeglqdu
piecioletniego” 4ITOI2021

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w SW2;

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

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do SW2

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

........

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecefi przeglqdu
piecioletniego" 4ITOI2021

OSWiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brakjest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujqc je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta’la stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocniio sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og’roszono upad’toéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og’toszeniu upadioéci dOSZb do zawarcia ukladu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadiego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op¥at lub sk¥adek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozbZenia na raty zalegiych p{atnoéci lub wstrzymania
w ca+oéci wykonania decyzji w’taéciwego organu.
Osoby reprezentujqce firme nie zostaty prawomocnie skazane za przestepstwo popemione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu
osiqgniecia korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaiu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa
skarbowego
W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzek+ zakazu ubiegania sig 0 zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitabwo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spoiki cywilnej Iub spoiki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz+onka organu nadzorczego Iub zarzadzajqcego, prokurenta,

pemomocnika.

..........., dnia .........05 2021 r.
(upeMomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecefi przeglqdu
piecioletniego” 4ITOI2021

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 spelniam Warunki udzia+u w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnier'I do prowadzenia okreélonej dziaalnoéci zawodowej,

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

dnia ......... 05. 2021 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia _05.2021 r
peina nazwa wykonawcy

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

WYKAZ ROBOT
,,Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecer’l przeglqdu
piecioletniego” Postepowanie nr 4IT0/2021 . (Zadanie nr1 i Zadanie nr 2)

Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakor’lczonych przed umywem terminu
skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzia¥alnoéci jest krétszy — w tym okresie,
1 roboty polegajacej na wykonaniu t023amych prac podwodnych.
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych roboty by’ty realizowane.

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

oraz zakres robét Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 7 do SWZ

dnia 05.2021 r.pe’ma nazwa wykonawcy
...............................................................
...............................................................

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

WYKAZ OSéB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY
,,Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecefi przegladupiecioletniego” 4IT0/2021

Wykaz 056b, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, doéwiadczenia iwyksztabenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takZezakresu wykonywanych przez nich czynnoéci i informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

. . . Posiadane kwalifikacjel Zakres PodstawaLp. Imle ' n_azw:sko uprawnienia czynnoéci dysponowania01 02 03 O4 051

2

3

4

..................................... dnia ...........05 2021 r.

m"'Bééiiéé's'afifléébifiéfiiééfiiafié'""""""
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1)

2)

1)

2)

1)

b)

2)

a)

b)

Zaiqcznik nr 8 do SWZ

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja
naleZytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek

eaa

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

goo-r};ldéiéjuulz-ooowiazanym", a ..Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Kolobrzegu z siedzibq:
78-100 Kojobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dalej ..Beneficjentem", ktorej przedmiotem jest:

zwana dalej ,,umowe1”,

.zWane dalej. "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwojalnie i bezwarunkowo. na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji. zapjate za powstab w okresie wainoéci gwarancji. zobowiazania
Zobowiqzanego, wynikajace z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opéZnienie.
do wysokoéci: . PLN (sjownie: ......00l100) w przypadku niewykonania Iub
nienaleiytego wykonania przedmiotu umo .
oraz do wysokoéci: ........PLN ( s’rownie: ..........................00/100) w przypadku nie usuniecia lub
nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstalych w przedmiocie umowy.

Kazda wyplata z tytuju niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéc’: Gwaranta o to kwote.

Niniejsza gwarancja jest wazna:
od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokolem
odbioru stwierdzajqcym naleiyte wykonanie przedmiotu umowy, nie diuZej jednak ni2 do dnia
- w zakresie roszczer‘l z tytuju niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy, oraz

od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokojem odbioru stwierdzajacym
naleiyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ..r. — w zakresie roszczer’l z tytutu nieusuniecia lub
nienaleZytego usuniecia wad lub usterek powsta’rych w przedmiocie umowy.

Beneficjent zobowiqzany jest zg’tosié w terminie wa2noéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
tadanie zap’taty, pod rygorem odmowy wypiaty éwiadczenia z gwarancji.

Wypjata z tytulu niniejszej gwarancji nastqpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
komple'tnego Zadania zapjaty.
Wypiata z tytuju niniejszej gwarancji nastapi na pienlvsze pisemne Zeldanie zapjaty zawierajace kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:

w przypadku niewykonania Iub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:

dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisajy Zadanie zapjaty w imieniu Beneficjenta uprawnione
sq do jego reprezentowania,
oéwiadczenie, 2e Zadana kwota jest naleZna z tytuju Gwarancji w zwiazku z niewykonaniem lub
nienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego.

w przypadku nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad lub usterek powstalych
w przedmiocie umowy:
dokumenty pobNierdzajace, 2e osoby, ktore podpisajy wezwanie do zapiaty w imieniu Beneficjenta
uprawnione sq do jego reprezentowania,
kopia obustronnie podpisanego kor'lcowego protokoju odbioru stwierdzajacego naleZyte wykonanie
przedmiotu umowy,
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C)

1)

2)

3)

4)

5)

10.

11.

oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usuna1w terminie wad Iubusterek powsta1ych w przedmiocie umowy i w zwiqzku z tym 2adana z tytu1u gwarancji kwota jest munaleZna.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i ca1kowicie w przypadku:
niewykonania Iub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z up1ywem ostatniego dnia terminuokreélonego w ust. 3 pkt 1),
nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstalych wprzedmiocie umowy z up1ywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazar‘n przewidzianych w gwarancji, przedup1ywem terminu wainoéci gwarancji,
gdy éwiadczenia Gwaranta z tytu+u niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaleZytegowykonania przedmiotu umowy, osiagne1y kwote wskazanq w ust. 1 pkt 1),
gdy Swiadczenia Gwaranta z tytuiu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytegousuniecia wad lub usterek powsta1ych w przedmiocie umowy osiagnay kwote wskazana w ust. 1 pkt. 2).
Gwarancja zabezpiecza zobowiazania Zobowiqzanego. okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy, zdnia wystawienia gwarancji.
Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane bedq przezsad w1aéciwy dla siedziby Beneficjenta.
Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytuiu niniejszej gwarancji lub obciqé jejprawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.
Niniejsza gwarancje sporzqdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla BeneficjentaiGwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiazany oéwiadczamy, 2e treéé niniejszej gwarancji jest zgodna ze zioZonym przeznas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiazany
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Za1a1cznik do SWZ
Projekt - Umowa o roboty budowlane 4ITOI2021

Zadanie nr1 i Zadanie nr 2
W dniu ......................... 2021 r. w KoJobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w KoIobrzegu (NIP: 671—00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) w Ko10brzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana w treéci umowy Zamawiajqcym,

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

REGON: ) z siedziba w ................................................................wpisana/ym do
rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem KRS .................. Iub CEIDG, reprezentowanym przez:

2. .....................................................................................

zwanym w treéci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z procedura udzielania zamowiefi przez MVViK Spotka
z 0.0. w Kolobrzegu (UchwaJa 134/2019 Zarzadu Spc’fiki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostata zawarta umowa
o nastepujacej treéci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje sir-g wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest
wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramach zalecefi przegladu
piecioletniego” , okreSlone w opisie przedmiotu zaméwienia, ktéry stanowi zaiqcznik nr1 do umowy,

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustality nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dziefi podpisania umowy.
2. Termin zakoficzenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia: ................... r.
3. Za podstawo wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonym w ust. 2, uznaje sie podpisanie

bezusterkowego protokom odbioru koficowego.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza, 2e zapozna’l sie z opisem przedmiotu zamowienia i SWZ oraz nie wnosi do
nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

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

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

_L

§ 4
1. Do obowiazkow Zamawiajacego naIeZy:

a) protokélame przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami.
b) dokonanie wszelkich uzgodnien leZacych po stronie Zamawiajacego zwiazanych z realizac

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

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

2. Do obowiazkow Wykonawcy naleZy w szczegélnoéci:
a) ustanowienie kierownika robot, ktéry ponosi odpowiedzialnoéé za realizacje przedmiotu umowy

w zakresie praw i obowiqzkéw zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
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b) opracowanie pianu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
c) protokolarne przejecie od Zamawiajqcego terenu budowy,
d) poinformowanie, przed przystqpieniem do robot, poszczegéinych u2ytkownik6w uzbrojeniapodziemnego o terminie rozpoczecia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony naczas prowadzenia robot.
e) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodniez obowiqzujacymi przepisami prawa,
f) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzer‘l oraz rozruchu technologicznego przewidzianychwarunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowiano — montaZowych, na wiasnykoszt,
g) zapewnienie obsiugi geodezyjnej budowy,
h) dostarczenie Zamawiajqcemu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w formie papierowej(3 kpi. egz. formatu A1) i elektronicznej, (z naniesieniem wszystkich rzednychcharakterystycznych dla armatury, przewodéw: wlotéw i wylotow )
i) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp oraz p.p02.,
j) niezwioczne informowanie Zamawiajqcego na piémie o wystepowaniu na budowie sytuacjihamujacej postep robo’t i innych zagroZeniach
k) przedstawienie zestawienia kosztéw robot budowlanych, montaZu instalacji i urzadzer'iniezbednych do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkéw tnivaiych)I) utrzymanie iadu i porzqdku w miejscach prowadzonych prac,
m) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,n) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie elektryczna we wiasnym zakresie i na wiasnykoszt,
o) uzgodnienie z Zamawiajacym kolejnoéci wykonywania robét objetych umowa, chyba Zeokreélona kolejnoéc’: robot jest konieczna ze wzgledu na technologie realizacji,p) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajqcych zakryciu lub zanikajacych,q) wykonanie na swéj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwoéci w celu sprawdzeniajakoéci ich wykonania, jeZeli wykonanie tych robét nie zostaio zgioszone do sprawdzenia przedich zakryciem,
r) po zakor'iczeniu robot uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemuw terminie ustalonym na odbiér robot,
3) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy, wyznaczonych przezZamawiajqcego.
t) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robét, ich czeéci bad: urzqdzen,w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.
u) udziai w przeglqdach miedzy-gwarancyjnych w okresie obowiazywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§5

Wykonawca przedstawi r6wnie2 opiacona poiise nr ubezpieczeniaodpowiedziainoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone przez Wykonawcewtrakcie reaiizacji zadania, powstaie w zwiqzku z realizacja zadania okreélonego w umowie, przysumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéc': zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkiezdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiéw wiasnych.Materiaiy. o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych doobrotu i stosowania w budownictwie okreélonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 2 poin. zm.) oraz powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogomokreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881). Wszystkie uzyte materiaiy powinny byc’: fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniombran20wym oraz posiadaé znak CE.
2. Na kaZde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanychwyrobéw budowlanych dokument (okreélony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajqcydopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzqdowanie, potencjai ludzki oraz materiaiy wymagane dozbadania na qanie Zamawiajqcego, jakoéci robot wykonanych z materiaiéw Wykonawcy na tereniebudowy, a tak2e do sprawdzenia ciezaru i iloéci zu2ytych materiaiéw.
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Zamawiajqcy moZe zaZadaé wykonania badar‘l w celu sprawdzenia, jakoéci wykonanych robot Iub
materiajéw i urzqdzer'l wbudowanych Idostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub
cedujqc obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawce.
JeZeIi w rezultacie przeprowadzonych badar'I okaZe sie, 2e zastosowane materiajy, urzajdzenia bad:
wykonanie robot jest niezgodne z umowa to koszty badafi obciaZaja Wykonawce, zaé gdy wyniki
badafi wykaZa, 2e materiajy badi wykonanie robét saj zgodne z umowa, to koszty tyoh badafi
obciaZaja Zamawiajacego.
Wszystkie materiajy nie nadajqce sie do ponownego wbudowania Iub wykorzystania i wymagajqce
wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, np. robot rozbiérkowych,
ziemnych beda stanowiiy wjasnoéé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE IZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé zakres rzeczowy robét:
1) Sflami wjasnymi TAKINIE (niepotrzebne skreélié)
2) SHami podwykonawcow TAKINIE (niepottzebne skreélié)

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy w wysokoéci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote

21 w formie gotéwkowej lub wformie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktérej
treéé zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Strony ustalaja, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze koficowym robot zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni 0d daty podpisania
protokoju koficowego. natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naIeZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczefi z tytuju rekojmi za wady i zostanie zwrécone po upiie
okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .
Zabezpieczenie, sjuiy pokryciu roszczefi z tytu’ru niewykonania lub nienale'zytego wykonania
umowy, w tym réwniez kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

. Strony ustalaja, ze obowiazujc ich forma wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy
okreélonego w ust. 3, bedzie wynagrodzenie w formie ryczaflu.

. Wynagrodzenie okreélone w ust.3, obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaru i kosztéw nie moZna
byjo przewidziec‘: w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoiliwienia uZytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Wynagrodzenie ryczafiowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ......zl netto
+ podatek VAT tj. zI brutto (sfownie z}: ....................................................)

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

Za roboty nie wykonane, a wyszczegélnione w szczegéjowym opisie zamowienia wynagrodzenie nie
przysjuguje.
Za ustalenie iloéci robét oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wyjacznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiqzany do zdobycia wszelkich
informacji, ktére mogq byé konieczne do wykonania prawidjowej wyceny zaméwienia.

KARY UMOWNE
§ 10

. Strony postanawiajq, 2e obowiqzujaca je forma odszkodowania sa kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zapjaci Zamawiajacemu kary umowne:

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

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

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych 0d Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzeniaustalonego w § 9 ust. 3 umowy.
d) za nie zachowanie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 umowy w wysokosci 0.2%wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy za kaZda rozpoczeta dobe opéinieniaZamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczynzaleZnych od Zamawiajacego wwysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w§ 9 ust. 3umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszqcego wysokoéé karumownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z fakturwystawianych przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.Laczna wartosé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownegobrutto.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE
§ 11

. Strony postanawiajq, 2e przedmiotem odbioru koficowego bedzie ptzedmiot umowy okreélony w § 1

10.
. Po stronie Wykonawcy osoba odpowiedzialna za realizacje bedzie

12.

umowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoéé do odbioru koficowego.Odbior koficowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawca catoéci robot budowlanychsktadajacych sie na przedmiot umowy po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robot izgtoszeniu gotowoéci do odbioru.
Warunkiem przystapienia do odbioru kor'lcowego jest spetnienie wymogu przedtoZenia przezWykonawca Zamawiajqcemu dokumentéw:
1) wymagane oswiadczenia
2) kompletna dokumentacje powykonawcza,
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.) potwierdzajqce, 2ewbudowane wyroby budowlane sq zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z2018r., poz. 1202 2 dn. zm.).
JeZeIi w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujanastepujace uprawnienia:
moZe odmowié odbioru do czasu usuniecie wad;
moZe odstapié od- umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.JeZeli wykonawca na dziefi zwotania odbioru nie przedtoZy dokumentéw wskazanych w ust. 6, toZamawiajacy moZe odméwié odbioru do czasu dostarczenia dokumentow. Wykonawca p0zebraniu wszystkich niezbednych dokumentow okreélonych w ust 6 ponownie pisemniezawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do czynnoéci odbiorowych w terminie nie dtqzym nizwskazany przez Zamawiajacego w protokole z przerwania czynnosci odbiorowych.Strony postanawiaja. 2e
2 czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalem'a dokonane w tokuodbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad;na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztoZony przed uptywem terminu na usunieciewad, Zamawiajacy moZe przedtuZyé ten termin;
do przedtuZenja tych terminéw nie jest upowaZniony lnspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad orazdo Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.Zamawiajacy moZe podjaé decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru, jeZeIi w czasie tychczynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uZytkowanie przedmiotu umowyzgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniecie tych wad.
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest p ...........................

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedziesporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysyjana faksem lub pocztaelektroniczna musi byé dodatkowo kaZdorazowo, bezzwjocznie potwierdzona przesytka pisemnawystana poczta lub doreczona osobiécie na adres Zamawiajacego. 0 wszelkich zmianachadresu strony obowiazane sa natychmiast wzajemnie sie informowaé listem poleconym.W przypadku niedopejnienia powszego obowiazku pismo wystane na dotychczasowy adresuwaZane bedzie za skuteczne ztoZenie oéwiadczenia woli.
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GWARANCJA I REKOJMIA
§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZyta starannoéciaj, zgodnie
zzasadami wiedzy technicznej i obowiqzujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaty i urzqdzenia dostarczone przez
niego bedq nowe, peinej wartoéci handlowej i nadajqce sie do uZycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy zgodnie
z oferta na okres 36 m-cy liczac od daty bezusterkowego odbioru kor’ioowego robot izapewnia
o jego prawidiowym funkcjonowaniu.

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

4. W okresie gwarancji i rekojmi 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 byc': przekazane faksem. Wykonawca jest
zobowiazany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgioszeniu w czasie nie diqzym niz
12 godz. od momentu jego przekazania.

5. W przypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajajcy ma prawo usunaé je we wiasnym zakresie lub zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obciazyé Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

6. Wykonawca oéwiadcza, 2e jest jedynym zobowiqzanym do wykonywania zobowiqzah z tytuiu
gwarancji jakosci i rekojmi.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 13

1. Strony postanawiaja. 2e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie po
zakonczeniu robét i ich bezusterkowym odbiorze koncowym.

2. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie sporzadzony przez Strony
i zatwierdzony przez Zamawiajqcego bezusterkowy protokoi koficowy odbioru robc'Jt.

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

4. Wykonawca nie mOZe przeniesc wierzytelnosci lub praw przysiugujajcych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 14

1. Zmiana postanowieri zawartej umowy moie nastqpié za zgoda obu stron wyraZonq na pismie pod
rygorem niewainOSCi takiej zmiany.

2. Zmiana umowy moZe nastapié:
1) w zakresie przedtuZenia terminu zakor'iczenia robot 0 okres trwania przyczyn z powodu ktorych

bedzie zagro'zone dotrzymania terminu zakoficzenia robét, w nastepujacych sytuacjach:
a) gdy wystqpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoZliwiajace prawidiowe wykonanie

robot, w szczegélnoéci z powodu technologii realizacji prac okreélonej umowa, normami
iinnymi przepisami, wymagajaoej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jeZeli koniecznoéé
wykonanie prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, dtugotrwaie i obfite opady
deszczu i sniegu),

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

c) wystapienia zjawisk zwiqzanych z dziaianiem siiy wszej (kleska 2ywioiowa, niepokoje
spoieczne, dziaiania militarne),

d) z powodow, za ktére odpowiedzialnosc ponosi Zamawiajacy, a w szczegélnosci bedqce
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoéci dokonania zmian
dokumentacji projektowej. w zakresie, w jakim w/w okolicznoéci miaiy lub beds} mogty miec
wpiyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia robot,

e) gdy wystapi opoinienie w wyniku decyzji administraoyjnych. zezwoier'i, uzgodniefi, itp. do
wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowiqzane na mocy przepiséw prawa, jeéli opéZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoso,
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przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2 przyczynniezaleZnych od Wykonawcy,
2) w zakresie wykonania robét zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymiw przepisie art. 363 ustawy Prawo budowlane,3) w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje sie zmianywynagrodzenia ryczaftowego.

. Zmiana umowy nastapié moZe z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawieniedrugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powin ny zawieraé:1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,3) czas wykonania zmiany oraz wpiyw zmiany na termin zakor‘tczenia umowy.

Zamawiajqcego komisje techniczna, w sk1adzie ktOrej bedq m.in. inspektor nadzoru oraz kierownikbudowy.
. NiezaleZnie od powszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwoéé zmian redakcyjnychumowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrachpublicznych.

§ 15. Oprécz wypadkéw wymienionych w treéci tytulu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu przysmgujeprawo odstapienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy nie IeZy

wynagrodzenia nale2nego mu 2 tytum wykonanie czeéci umowy.b) zostanie wydany nakaz zajecia matku Wykonawcy,c) Wykonawca nie rozpocza! robét bez uzasadnionych przyczyn w ciqgu 7 dni od terminurozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania ZamawiajacegozloZonego na piémie.
d) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa d1u2ej niz14 dni.

Oprécz wypadkéw wymienionych w treéci tytum XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysmgujeprawo do odstqpienia od umowy w szczegélnoéci, jeZeli:a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét Iub podpisania protokotuodbioru,

Odstqpienie od umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaZnosci i powinnozawieraé uzasadnienie.
W przypadku odstqpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiajacego obciaZajq nastepujqceobowiazki szczegtffiowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
2) jeZeli Wykonawca nie przedstawi protokom, o ktOrym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie,

3) protoké1 sporzadzony zgodnie z pkt. 2) stanowié bedzie podstawe do wzajemnych rozliczefi,
na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstqpienia od umowy,5) Wykonawca w cgu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiakfiw, konstrukcji lub urzqdzeh. ktére niemogq byc‘: wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszaumowa. jeZeli odstqpienie od umowy nastqo z przyczyn niezaleznych od niego,
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6) Wykonawca w ciqgu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét

przenNanych oraz robét zabezpieczajacych, jeZeli odstapienie od umowy nastqo z przyczyn

za ktére Wykonawca nie odpowiada,
7) Wykonawca niezw’rocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy

urzqdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie naleZace do niego
materiaJy i urzadzenia,

8) Wykonawca w ciqgu 10 dni od daty odstapienia przekaZe Zamawiajacemu uporzqdkowany

teren budowy,
§ 16

1. W razie powstania sporu na tle wykonania 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 Sqd wiaéciwy

dla siedziby Zamawiajacego.
§ 17

Zmiana postanowiefi zawartej umowy Iub ktéregokolwiek z za1acznikéw, stanowiqcych integralna czeéé

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

pod rygorem niewaZnoéci.
§ 1 8

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

Zamawiajacyi 1 egzemplarz Wykonawca.

Zagcznik do umomz

1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Op1acona polisa OC
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Zahcznik nr 1 do umowy
szczeeétowv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zadanie nrl. Wykonanie napraw punktowych kolektora zrzutowego DN1000 w ramachzalecefi przeglqdu piecioletniego.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przegladu rocznego zgodnie z Ustawa PrawoBudowlane obiektu budowlanego liniowego bedqcego we wladaniu MWiK Sp. z 0.0. wKolobrzegu.

Warunki realizacji zadania

Zadanie nr 1

Przed zloiem'em oferty na realizacjg zadania naleiy zapoznaé Sig zakresem pracnaprawypunktowej kolektora DN1000 okreélonym w protokole z okresowejpiecioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego liniowego.Dokument wraz zfilmami dostgpny na oczyszczalni .s‘ciekéw w Korzyfcienkuk. Kolobrzegu ul. Wspdlna 5 u kierownika
Pana Tomasza Urbatiskiego tel .693530158.
Preferawane jest przeprowadzenie podwodnej wizji Iokalnej miejsc uszkodzefikolektora DN1000 celem oszacowania zakresu prac w stosunku do opisu przeglqdupiqcioletniego /zdjecia, film /.
l.Naprawie podlegaé bedzie kolektor DN 1000 wykonany jest ze stali walcowanej ogruboéci s’cianki 11,5-12 mm zabezpieczony powbkq ochronnq.2.Loka1izacja punktéw naprawy okres'la protokéi okresowej piecioletniej kontroli stanutechnicznego kolektora DN1000 rys 2.
3.Zamawiaja,cy preferuje nastqpujace metody naprawy:
a. spawanie pod woda,
b. naprawe za pomoca ksztaltek naprawczych dedykowanych do DN1000 ,c. lub dopuszcza inna metode .
Wykonawca bedzie mial obowiqzek przedstawié do zatwierdzenia technologie/sposéb/zaproponowanej metody naprawy punktowej kolektora.
4.Zastosowane materiaiy powinny byé dostosowane do warunkéw wjakich jesteksploatowany kolektor DN 1000 /kolektor s’cieku oczyszczonego/ t.j-w0da morska o zasoleniu dla tej czeéci Bahyku (0.8%) .
- zastosowane materiaiy nie mogq powodowaé powstam'a réznicy potencj akSW ,czylikorozji elektrochemicznej / preferowana jest stal okretowal.5.Zamawiajqcy wymaga zatwierdzenia kart charakterystyki zastosowanych materiaiéw.6.Ponadto w ramach zadania naleZy:
- przeprowadzic’ czyszczenie otworéw rozsqczajqcych wylotu oraz usunqé osadyzalegajqce na dnie kolektora w strefie rozsqczajqcej.- usunqc’ wszelkic elementy niebezpieczne tj.: kable, liny, pozostaioéci sieci rybackichznajdujqce sie w bezpoérednim sqsiedztwie rurociqgu.-wykonaé kosztorys realizacji zadania okreélajqc wszelkie koszty realizacji. Gwarancjana wykonane naprawy minimum 48 miesigcy
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Zadanie nr 2
Przeglqd powinien zostaé wykonany zgodnie i w oparciu 0 art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy

Prawo Budowlane. Okresowy przeglqd qzie wykonany w zakresie sprawdzenia stanu

technicznego i przydatnoéci do uZytkowania kolektora zrzutowego DN1000 — obiektu

liniowego w tym przeglqdu instalacji ochrony katodowej.

Ponadto wykonawca jest zobowiqzany do dokonania wymaganych prawem adnotacji w

ksice obiektu budowlanego, zgodnie z dokonanym przeglqdem.

Wszystkie informacje zwiqzane z realizacja i przeglqdu obiektu na etapie postopowania

sq dostqpne na oczyszczalni s’ciekéw.
Warunki postepowania:

1. W postgpowaniu mogq uczestniczyé podmioty prowadzqce zarejestrowanq dzialalnoéé

gospodarczq, qqce platnikiem podatku VAT oraz posiadajqce:
a) uprawnienia do wykonywania okreélonej dzialalnoéci lub czynnoéci, jeZeli przepisy
prawa nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawniefi,
b) niezbgdnq wiedzc; i doéwiadczenie do wykonania tego rodzaju zamowienia,
c) potencj a} techniczny, a takZe dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

w zakresie przewidzianym art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykaz posiadanych uprawniefi naleZy przedstawié w ofercie,
d) Wykonawca, jako zalqcznik do ofelty dolqczy, co najmniej trzy referencje z

wykonanych przeglqdow obiektow budowlanych w okresie ostatnich pigciu lat.
2. Przeglqd musi byé zrealizowany w wyznaczonym terminie do dnia 31 lipca 2021 mm.

3. Wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przeglqdu ponosi Wykonawca.
4. Po zakor'lczeniu przeglqdu obiektu Wykonawca zobowiaguje sic; do sporzgdzenia

protokolu zdawczo—odbiorczego wraz z filmem . Zamawiajqcy sprawdzi czy przedmiot

umowy zostal wykonany zgodnie z umowq, a w szczegélnoéci zgodnie z przepisami

dotyczqcymi przeglqdow obiektéw budowlanych.

Podpisany przez obie strony protokol qzie podstawa, do zaptaty faktury VAT za

wykoa uslugg. '
5. Protokéi zdawczo—odbiorczy powinien zawieraé wykaz opracowar'l oraz pisemne

oéwiadczenie, 2e przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umowa}, obowiqzujqcymi

przepisami, normami oraz, Ze zostaje on oddany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuZyé. Zalqcznikami do protokolu bgda protokoiy po wykonanym

przeglqdzie.
6. Zamawiajqcy dokonuje odbioru kompletnego przedmiotu umowy poprzez podpisanie

protokolu odbioru - koficowego.
7. Przeglqd qzie wykonany w sposéb zapewniajqcy bezpieczefistwo oséb

wykonujqcych z zachowaniem wszelkich przepisow BHP.

8. Wykonawca obowiqzany jest do wykonywania uslugi w taki sposéb, aby usluga nie
budzila Zadnych zastrzeZefi, jak towniez nie doprowadzila do skarg i interwencji
instytucji, osob trzecich, a zwlaszcza organow kontrolnych.
9. Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sit; z obiektem i zakresem prac do

wykonania przed zloZeniem oferty/podwodna wizja lokalna/
10. Wykonawca zalqczy do ofert aktualna, polisg na sumc; gwarancyjnq nie mniej szq jak

wartoéé oferty na wykonanie zadania przeglqdu obiektu budowlanego.


