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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko¥obrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA

1. Nazwa postepowania: usluga

Postepowanie nr MIR/1112021

na opracowanie projektu zagospodarowaniem dzia#ki i projektu technicznego: ,,Przebudowa
sieci wodociqgowej od ul. J.c. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kotoblzegu.

Numer postepowania: NIRI11I2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Janusz Kubek Dnia - 07.06.2021 r.
Podpis: //WW

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzglefiem technicznym: ”
Anna Piatkowska - Sp. ds. lnwestycji i Rozwoju Dnia - 07.06.2021 r.

I)
Podpis: g’j‘fl/(i

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: / ’7 I, , ~.
Jerzy Mieczkowski — Radca prawny mflDma - 1.4:” .U 990/ r
Pod pis: / / V/

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ’ I /
: lwona Kazimierowska — Gkfiwny Ksiegowy Dnia '9964514'1
Podpis: (4‘ 1,

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzih
lmie i nazwisko: Pawel Hryciéw — Prezes Zarzqdu Spolkl / 0/.
Podpis:

Zalqcznik nr1 - Formularz oferty.
Zalqcznik nr 2 - Szczegmowy opis zaméwienia.
Zaiqcznik nr 3 - Projekt umowy.

r,
lntegralna czeéé niniejszej SWZ stanowia wzory nastepujacych é

-,A l T H
u" ” éhfifiifihcznikéw:

Zacznik nr 4 - Oéwiadczenie o braku podstaw do wykIuczenia Wykonawcy.
Zalacznik nr 5 — Oéwiadczenie o spehieniu warunkéw udziaiu.
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Czeéé l SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spé1ka z ograniczona

od powiedzialnoécia,uI.Artyleryjska3, 78-100 Kmobtzeg, wojewodztwo zachodniopomorskie,
tel.lfax. + 48 94 35 232—92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Adres do kontaktu e—mail; przetargi@mwik.ko|obrzeg.pl
1 .4. Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

Zamawiajacego: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
1.5. Adres e-mail: przrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdziaf 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zaméwienie
Postepowanie o udzielenie powy2$zego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych,
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa1y
Nr 134l2019; Zarzqdu Spoiki MWiK Sp. z 0.0. w Ko’robrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3.- PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

na opracowanie projektu zagospodarowaniem dziaiki i projektu technicznego: ,,Przebudowa sieci
wodociqgowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kolobrzegu.
Postepowanie nr NIRI11I2021

Rozdziaf 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku
postepowania bedq przekazywane Wykonawcom poprzez umieszczenie ich na stronie BIP
Zamawiajacego.
Przed terminem sk1adania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sie z treéciq ewentualnych odpowiedzi
lub wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z caa‘oécia
udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sktada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godgisania ofemz winno byé doiqczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw za1qczonych do oferty (hp. 2 odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie
do ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pe1nomocnictwo winno byé do1aczone w oryginale
lub kopii poéwiadczonej notarialnie, badi przez jego wystawce.

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

na opracowanie projektu zagospodarowaniem dzia1ki i projektu technicznego: ,,Przebudowa sieci
wodociqgowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w KoIobrzegu.
Postepowanie nr NIRI11I2021
Nie otwieraé przed ......,{,5 .....06.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moze wprowadzié zmiany Iub wycofaé zbionq oferte. przed uptywem terminu
sk1adania ofert.

5. Oferta jest jawna z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice ptzedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial s.- OFERTY CZES'CIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sie sk1adania ofert czeSciowych. Oferty
z1oZone jako czeéciowe zostana odrzucone.
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Rozdziaf 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoSci zioZenia oferty przewidujacej odmienny nii okreélony w
SWZ sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdziaf a: OPIS WARUNKOW UDZIAILU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEtN/ENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniajq nastopujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawnier'i do wykonywania okresionej dziaialnoéoi lub czynnoéci, je2eii ustawy
nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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

wykonania zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEILNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkow udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1. Formularz oferty — zaiqcznik nr 1 do SW2.
2. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert.

3. Zaéwiadczenie o przynaleZnoéci do lzby Iniynieréw i Budownictwa.
4. Min. 1 referencje potwierdzajacq wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla sieci

wodociqgowej, toamej z przedmiotem zaméwienia.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiacznik nr 4 do SW2.

7. Posiadanie uprawnier'I projektowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
- scan uprawnien zostanie zaiqczony do oferty.

8. Zamawiajqcy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié watpliwoézci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogi sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposob.

9. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioz'yli
dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

9’
5"

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziai11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniao wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

P Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarow i usiug zgodnq z ustawq o

podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zi020ne przez
Wykonawcow nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriow i wag:

Cena brutto oferty — 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kor’icowej 1 pkt.
Sposob dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb - cena badana.

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq
liczbe punktéw.

Rozdziai 13: WADIUM : Nie dotyczy

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiywem terminu skiadania ofert.

RozclzizvllI 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
przesiaé scan oferty zaiacznikami na adres e—mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Termin: Ofert nalez zioz 6 do dnia . .fi.....06.2021 r. odz. 13°“.

Rozdziaf 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czionkowie Komisji

dokonujq oceny poszczegéinych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi
opisie przedmiotu zamowienia 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) zostaia podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ziOZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
5. Zamawiajqcy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, ktorzy odstapiii od podpisania

umow z Zamawiajacym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali
zaméwienie.

Rozdziaf 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych
z wykonawcqlami, ktérzy zio‘zyli oferte/y.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy zioZyli oferty w niniejszym postepowaniu do
zioZenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.
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Rozdzial19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajajcy zawiadomi Wykonawce. ktérego oferte wybrano..
3. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
Rozdziaf 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

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

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

réwnoczeénie wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sis; o udzielenie zaméwienia.

Rozdziaf 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SWZ:

1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego. o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie pOiniej
niz 2 dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek
o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw zaméwienia wplynqt do Zamawiajqcego nie pOiniej
niz do godz.24.00 w dniu, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez
ujawniania 2r6dta zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w ka2dym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawcq jest pod wzgledem
proceduralnym jest: e—mail: przetarqi@mwik.kolobrzeqpl.

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za ztoione
w terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed uplywem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sis; drogq elektroniczna rozumie przestanie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym mi: 5 dni od dnia

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy
Zamawiajqcy powiadomi niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziaf 23: POUCZENIE O S'RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

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

2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajajcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia.

4. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia. do
Prezesa Zarzadu Spétki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spotki z ograniczonq
odpowiedzialnoéciq w Kotobrzegu.

5. Odwotanie powinno wskazywaé zaskarz'ona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutow,
okreélaé qanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwotania.
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6. Odwo¥anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
7. Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spékki m02e je uwzglednié Iub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwo%ania Zamawiajacy przesyla Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spcflki rozstrzygajacej odwdanie nie przsuguja dalsze Srodki

odwmawcze.
Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1. Niezwiocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do
realizacji , zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr1 do SWZ

dnia _. 06.2021 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

Nr NIP/KRS: . ........................................
nr telefonu ............................................
e-mail: ...........................................

..Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do og1oszenia o rozpoczeciu postepowania na:

na opracowanie projektu zagospodarowaniem dzia#ki i projektu technicznego: ,,Przebudowa sieci
wodociqgowej od ul. J.c. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Koloblzegu.
Postgpowanie nr NIRI11I2021

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Szczegébwym opisie zaméwienia
oraz projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczaflowym w cenie:

.........z# netto + naleiny podatek VAT= tj.
. ............brutto,s’rownie: ................................

Opracowanie dokumentacji technicznej wykonamy w terminie do........... .......................
1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sie, za

zwiqzanych okreslonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie. za zwiazanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
3. Przedmiot zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy, 2e zawalty projekt umowy zosta’; przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie,

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
(* Termin realizacji zaméwienia: max. 120 dni)

Zalacznikami do niniejszej oferty sq:

podpis osoby losébl upowatnionej



M SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMéWIENIA
"- W NIRI11I2021 Strona: 8/17

Zaiqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

na opracowanie projektu zagospodarowaniem dziaiki i projektu technicznego: ,,Przebudowa sieci
wodociagowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w KoIobrzegu.

Zakres projektu powinien obejmowaé:
I. Sieé wodociqgowa
1.Projekt przebudowy istniejqcego wodociagu Zeliwnego DN150 oraz DN200 w ulicy Zdrojowej
(dziaika nr 63/2 obreb 4) na odcinku od skrzyzowania 2 ul. C.K. Korzeniowskiego poprzez
poiaczenie 2 ul. C.K. Norwida nastepnie poprzez spiecie z ulica A. Grottgera oraz przebudowa
rurociagu 2eliwnego DN 100 od skrzyZowania w ul. J. Kasprowicza (dz.90 obr.05) do wiaczenia
przy weiie DN100/160 wraz z istniejqcym hydrantem w ul. F. Chopina(dz.620br.05).
2.Zasadnoéé przebudowy przyiaczy na trasie przebudowywanego wodociagu: do budynku nr 10
przy ui.F.Chopina oraz do budynku Zespoiu Szkéi Policealnych przy ul. Grottgera 12 w Koiobrzegu
naleZy uzgodnié z dziaiem technicznym.
3.W skrzyZowaniach ulicy 2 ul. J.C. Korzeniowskiego, C.K. Norwida, A. Grottgera, J. Kasprowicza
zaprojektowac': weziy wodociagowe.
4.Projektant skoordynuje zakres prac projektowych w oparciu o projekt przebudowy drogi
realizowany przez: Dim. Pracownia projektowa drog i mostow. Kowalski Ryszard, Sosnowa 6F,

70-001 Szczecin, 91 450 07 45;biuro@dim.szczecin.pl
10.Przepiecie niezinwentaryzowanych odcinkéw sieci wodociagowych w zakresie opracowania.
11.Trwaie wyiqczenie z eksploatacji istniejacej sieci wodociqgowej poprzez zaélepienie i
zamuienie. Opis wyiaczenia z eksploatacji starej sieci wodociqgowej w zakresie opracowania.
12.MV\fiK nie wyklucza istnienia sieci i przyiaczy zasiiajacych obiekty, ktére nie sq wskazane na
mapie geodezyjnej. a sq to niezbedne dla dostawy wody dla odbiorcéw.
13.Szczeg<5iowe rozwiqzanie rozdziaiu uzgodnic’: z dziaiem Techniczno- Eksploatacyjnym.
Zakres objety opracowaniem projektowym zaznaczono na zaiaczonej mapie pogladowej.

II. Ogélne wymagania zakresu dokumentacji.
Przy opracowaniu naleZy uwzglednié wymagany zakres dokumentacji:

a. pozyskanie mapy do celéw opiniodawczych i projektowych
b. wykonanie projektu budowlanego w 4 egz. i wykonawczego w 2 egz. budowy sieci

wodociqgowej.
c. opracowanie projektowa naleZy wykonaé zgodnie z Rozpovzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegéiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

d. projekt wykonawczy naleiy przedioZyc’: w formie elektronicznej (czeéé opisowa pliki
z rozszerzeniem doc*, docx*, arkusze kalkuiacyjne z rozszerzeniem *.x|s, *xlsx*, pliki
graficzne z rozszerzeniem *.dxf.

e. przy opracowaniu dokumentaoji naleZy przewidzieé opracowanie kosztorysu
dokumentacji w podziale na etapy jak r6wnie2 umoZliwiajqce odczyt w programie
kosztorysowym dla odczytu plikéw typu Rodos.

f. przedmiar robét z rozbiciem na elementy
g. kosztorys inwestorski z rozbiciem na elementy:

-sieé, roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe(drogowe), roboty ziemne, roboty
montaZowe -sieci, roboty montaiowe —odgai$zienia, roboty odtworzeniowe (drogowe).

h. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
i. pozyskanie niezbednych decyzji, uzgodniefi i warunkéw technicznych na wykonanie

caioéci zadania i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe
j. ro'ektant o uz odnieniu ZUD udost ni ma za ro'ektowane' tras wformacie dxf.

Qm§w_iai§2em_u
k. Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od nlw warunkéw ogélnych pod warunkiem

uzasadnienia i uzgodnienia kazdej zmiany z Zamawiajqcym
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lll. Wymagania wobec Wykonawcy.
Wykazanie doéwiadczenia w wykonaniu podobnej dokumentacji technicznej.
Doéwiadczenie zawodowe min 5 lat liczqc od daty uzyskania uprawniefi projektowych.
Projektant wystepuje w imieniu Zamawiajqcego na podstawie pisemnego upowaZnienia.
Posiadanie uprawniefi projektowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi.
Zaéwiadczenie o przynaleZnoéci do Izby InZynierow i Budownictwa wraz z potwierdzeniem
omaconej sk¥adki OC.
Przedsiobiorstwo ubiegajqce sie o realizacje zadania zaiqczy wykaz pracownikéw, ktérzy
bode} realizowaé zadanie z podaniem informacji zawartych w pkt. 3 i4.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negoojacji cenowych z
Wykonawcq, kt6ry ziozw najkorzystniejsza oferte.

@
W
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IV. Uwagi.
1. Cabéé projektu naleZy sporzqdzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z

Warunkami Technicznymi projektowania i wykonawstwa sieci i obiektéw wodociqgowych
kanalizacyjnych na terenie ,,MWIK" Sp z 0.0. w Kdobmegu-
https://www.bip.mwik.kolobrzeg.nl/nlik,3564,warunki-techniczne-siec-wvdanie—xiii.pdf

2. Projektant wystepuje w imieniu Zamawiajqcego na podstawie pisemnego upowaZnienia.
3. Uzgodnienia naleZy dokonaé na protokole — druku uzgodniefi udostepnionym przez

Zamawiajacego.
Teren przeznaczony do uzbrojenia jest objety .,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego czeéci obszaru miasta KoIobrzeg -Uzdrowisko Wschéd. nr uchwa’ry
XVIII/242l08, data uchwa%y18.02.2008, kgm_10.
Szczegomwych informacji na temat zakresu projektu udziela p. Anna Piatkowska w
siedzibie MWiK pokéj nr 23.
Projektant winien dokonaé wizji lokalnej w celu okreélenia orientacyjnych miejsc wmczefi
sieci wodociqgowej.
W terminie 2,5 miesiaca od podpisania umowy biuro projektowe wykaZe stan
zaawansowania prac projektowych.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo akceptacji sposobu rozwiqzania projektowego
Termin realizacji:120dni.

P
5

0
9

7
4

9
5

9
1



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
;" “’ men” NIRI11/2021 Strona: 10/17

Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

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

na opracowanie projektu zagospodarowaniem dzia1ki i projektu technicznego: ,,Przebudowa sieci
wodociqgowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kolobrzegu.
Postepowanie nr NIRI1 1I2021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia

z powodu niespetnienia warunkéw w szczegélnosci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzi’ta szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub
wykonujac je nienaleZycie, a szkoda ta zosta1a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére
uprawomocnflo sie w okresie 3 lat plzed wszczeciem niniejszego postopowania.

2. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono
upad1o$ci, zwytkiem sytuacji, gdy po ogloszeniu upadloéci dosz1o do zawarcia uk’tadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu. jeZeli ukIad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez Iikwidacje majatku upad1ego.

3. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow, op1at lub sk1adek na
ubezpieozenia spo’reczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rooZenia na raty zaleg’rych Matnoéci lub wstrzymania
w caéci wykonania decyzji w1aéciwego organu.

4. Osoby reprezentujqce firme nie zosta1y prawomocnie skazane za przestepstwo popeinione
w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom
oséb wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popefnione w celu osiagniecia korzyéci matkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzia1u w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majacych na celu popemienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzeki zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowyoh za czyny
zabronione pod groibq kary.

6. Nie jesteémy powiqzani kapita1owo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spdki cywilnej lub spam osobowej;
b) pe1nieniu funkcji czbnka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,

petnomocnika.

dnia ............... 06.2021 r.
(upe1nomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu

na opracowanie projektu zagospodarowaniem dziaiki i projektu technicznego: ,,Przebudowa sieci
woclociqgowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Kotobrzegu.
Postepowanie nr NIRI11I2021
Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warun ki udziaIu w postepowaniu

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

2. OSWiadczam. 2e spelniam Warunki udzia{u w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreSlonej dzia’talnoéci

zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

dnia ............06 2021 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik do SWZ

Projekt - UMOWA Nr NIRI11I2021
na wykonanie prac projektowych

diu ......2021 r. w Kobbrzegu , pomiedzy:
Spétka ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z o. o. z siedzibq w 78-100 Koiobrzeg
przy ulicy Artyleryjskiej 3;
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydziai KRS pod numerem 0000169292.
Regen 330263149; NIP 671 -00-12-257
zwana dalej Zamawiajacym, ktéra reprezentuje:
1. Pawel Hryciow - Prezes Zarzadu
a
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego zgodnie z
Procedurq udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Za1qcznik nr 1 do Uchwa1y
Nr134/2019; Zarzadu Spo1ki MWiK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.
zosta1a zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego przebudowa sieci wodociagowej od ul. J.C. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w
Kolobrzegu.; zakres przedmiotu umowy zosta1 okreélony w szczegc'fiowym opisie zaméwienia. ktéry
stanowi za1qcznik nr 1.

§ 2
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego naIeZy:

1) przekazywanie Wykonawcy wyjaéniefi, informacji niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego naleZytego wykonania,
3) terminowa zap1ata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Do obowiqzkéw Wykonawcy naleZy:
1) zorganizowanie procesu wykonywania opracowafi projektowych, w taki sposéb aby

zaloZone cele projektu zosta’ry osiagniete zgodnie z umowa.
2) zaprojektowanie obiektow budowlanych zgodnie z przepisami, w tym techniczno —

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
3) zaprojektowanie obiektéw budowlanych tak, aby zapewnié optymalna ekonomicznoéé

budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiabw.
4) Wykonawca zobowiqzany jest znac’: przepisy, regulaminy, wytyczne, ktore sa w jakikolwiek

sposéb zwiqzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pe1ni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowiefi podczas wykonywania dokumentacji
projektowej.

5) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane warunki techniczne
do projektowania oraz wymagane opinie, uzgodnienia oSwiadczenia zgody niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe.

6) wspc’fipraca z s1u2bami Zamawiajacego.
7) zapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez odpowiednie wykwalifikowanych i

posiadajqcych odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawnoéé i
wtaéciwq, jakoéé wykonanych robét.

8) zapewnienie, i2 wykonane przez niego dokumentacja projektowa zosta1a sporzqdzona
z naleZyta starannoécia, przy przestrzeganiu przepiséw, norm, zasad sztuki projektowej
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu maja s1u2yé oraz posiadajq wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia. Oéwiadczenie zawierajqce powsze zapewnienie winno
zostaé Z1020ne wraz z dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem umowy.

9) do czasu zakoficzenia inwestycji Wykonawca jest zobowiqzany do nieodpiatnego
usuwania wszelkich wad w dokumentacji bedqcej przedmiotem umowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

10) wykonanie przedmiotu umowy, oraz usuwanie wad i usterek w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajacego.

11) przygotowanie dokumentéw do koficowego odbioru przedmiotu umowy;
12) Zamawiajqcy w ramach niniejszej umowy zobowiazuje sie do jednorazowej aktualizacji

kosztoryséw inwestorskich do poziomu aktualnieobowiqzujqcych Gen w terminie 14 i od
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daty otrzymania pisemnego zlecenia aktualizacji przez Zamawiajacego, w okresie 3 lat od
daty protokélarnego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajqcemu.

3. Strony umowy deklarujq écisia wspoiprace w zakresie wymaganym dla prawidiowego
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca na bieco bedzie informowaé Zamawiajacego o postepie i zaawansowaniu prac
przy realizacji umowy, oraz sygnalizowaé pojawiajqce sie zagroienia. wyjaéniaé ewentualne
watpiiwoéci dotyczqce dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiazah, przy usunieciu,
ktérych moZe byé pomocne dziaianie Zamawiajacego.

§ 3
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem jej podpisania.
Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w § 1 umowy, w terminie do .................. .
Przez zakonczenie prac bedqcych przedmiotem niniejszej umowy rozumie sie dokonanie
odbioru kohcowego, przekazanie Zamawiajqcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu
Wykonawcy dokumentéw. okreélonych, co do rodzaju w § 4 niniejszej umowy wiacznie
z pozwoleniem na budowe.

§ 4
1. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentéw do odbioru

sporzqdzonych i dostarczonych przez Wykonawce.
2. Przedkiadajac wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przedstawi i przekaZe

Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegélnoéci przekazanie:
1) projektu budowlanegoz elementami projektu wykonawczego
2) kosztorys inwestorski przedmiar robot i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych dla sieci i przyiqczy oddzielne, sporzqdzone na podstawie danych do
kosztorysowania uzgodnionych z Zamawiajqcym

3) zarchiwizowane na piytach CD ROM kompletne opracowanie projektowe w plikach
o formatach irédiowych [*.doc.,*.xls, *.dxf,, *.rds];

4) zarchiwizowane na piytach CD ROM w formacie PDF materiaiy pizetargowe siuZace do
opisu przedmiotu zaméwienia w postepowaniu na wyionienie Wykonawcy robot
budowlanych objetych ta dokumentacja.

3. Dokumentacja projektowa zostanie odebrana protokéiem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez Wykonawca i Zamawiajqcego.

4. Zioienie dokumentacji projektowej lub jej czeéci w siedzibie Zamawiajacego nie jest
réwnoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej lub jego
czeéci.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie 7 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnoéci
i zgodnoéci dokumentacji projektowej z niniejszq umowa— termin ten rozpoczyna swéj bieg w
dniu ziozenia dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiajacego.

6. Zamawiajqcy w terminie okreélonym w pkt.5 zioiy pisemne oéwiadczenie, i2 przyjmuje
dokumentacje projektowa [dokonuje jej odbioru] i jednoczeénie sporzqdzi protokoiu odbioru.
Oéwiadczenie to nie wyklucza roszczer‘i Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytuiu
nienaleZytego wykonania umowy.

7. JeZeli Zamawiajacy stwierdzi, i2 dokumentacja projektowa zostaia wykonana
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wéwczas odméwi przyjecia dokumentacji
projektowej do czasu usuniecia zgioszonych zastrzeZefi - w takim przypadku za termin
wykonania dokumentacji projektowej strony przyjmuja termin, w ktérym wykonawca przekaZe
Zamawiajacemu poprawiona dokumentacje projektowa.

8. Do czasu zakor'lczenia robot budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje
projektowa bedc przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
usuniecie wad w projekcie wynikajacych z niezachowania wymagafi okreélonych w par.1.
Ztytuiu usuwania wad, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysiuguje
wynagrodzenie

9
N

9

§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w §1 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaitowe netto w kwocie plus naleZny podatek VAT, cena brutto zi
siownie.................................

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 piatne bedzie w dwéch ratach tj.
| rate - 50 % wynagrodzenia z chwila zioZenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowq.I potwierdzonego przez organ architektoniczno — budowlany.
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|| rata - 50% wynagrodzenia po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe.

3. Zapiata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z konta Zamawiajqcego na konto
Wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidiowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca wyraZa zgode na potrqcanie przez Zamawiajacego kar umownych z naleinoéci
przysiugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajqcego, przenoszqcego wysokoéé
kar umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.

§ 6
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajqcemu 3 lata okresu gwarancji. Bieg

terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania bezusterkowego protokoiu odbioru
kor‘icowego prac.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé za wyrzqdzone szkody, bedace
nastepstwem nienaleZytego wykonania czynnoéci oqtych niniejsza umowa. ocenianego
w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

3. Wykonawca odpowiada za wady i usterki robot zrealizowanych wediug jego dokumentacji
projektowej wynikie wskutek wad i usterek tejZe dokumentacji.

4. Wszystkie reklamacje dotyczace niepe’mego, nienaleZytego lub nieterminowego wykonania
umowy, Zamawiajqcy przekaZe niezwiocznie wykonawcy w formie pisemnej.

§ 7
1. Wykonawca oéwiadcza, 2e przysiuguje mu caioéé autorskich praw majatkowych albo nabedzie

caioéé autorskich praw majatkowych w celu przekazania ich zgodnie z umowa
Zamawiajacemu.

2. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej i zapiata za odebrana dokumentacje projektowq,
Zamawiajqcy nabywa autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w
ramach umowy. W ramach nabytych praw majatkowych Zamawiajqcy bedzie mOQI bez zgody
Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Zadnych
ograniczefi czasowych i iloéciowych:

1) rozporzadzaé dokumentac projektowa i wykorzystywaé ja na wiasny uZytek, w tym
przekazywac': dokumentacje projektowa lub jej dowolnq czeéé. takZe jej kopie:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiai do wykonania innych
opracowafi projektowych;

b) wykonawcom bioracym udziai w postepowaniu o udzieienie zamowienia
publicznego na realizacje robét budowlanych objetych dokumentacja
projektowa, w szczegolnoéci poprzez wiaczenie dokumentacji projektowej lub
jej czesci do specyfikacji warunkow zaméwienia oraz udostepnienie
dokumentacji projektowej i jej czeéci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem, wiqcznie z wprowadzeniem do sieci internetowej;

c) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania
wykonania robot budowlanych;

d) stronom trzecim biorqcym udziai w procesie inwestycyjnym.
2) wykorzystywaé dokumentacje projektowa lub jej dowolna czesé do prezentacji;
3) wprowadzaé dokumentacje projektowa lub jej czeéci do pamieci komputera na

dowolnej liczbie stanowisk.
3. Realizacja przez Zamawiajacego uprawnieh z tytuiu dysponowania matkowym prawami

autorskimi do dokumentacji projektowej nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

§ 8
1. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach:

1) gdy zostanie ogioszona upadioéé firmy Wykonawcy;
2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

2. Wykonawcy przysiug uje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajqcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy Iub odmawia popisania protokoiu
kor'icowego.

3. Odstqpienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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§ 9
1. Strony zastrzegajq kary umowne naliczane od wynagrodzenia umownego brutto okreélonego

w § 5 ust. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem" w nastepujqcych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajacemu kare umowna okreélonq w § 5 ust. 1,
a) za opoinienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie 2 § 3 ust. 2 w wysokoéci 0,2 %

wynagrodzenia za kaq rozpoczetq dobe opéZnienia,
b) za opéZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okolicznoéciach opisanych

w § 2 ust.2 pkt.10 oraz w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia
za kazda rozpoczetq dobe opéZnienia, liczona od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia.

2) Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kare umowna:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn wy1qcznie zaleZnych od Zamawiajacego w wysokoéci

10% wynagrodzenia.
2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wytqczaja moZIiwoéci dochodzenia przez

Zamawiajqcego odszkodowania przewyiszajacego wysokoéé kara umownych na zasadach
ogélnych, do wysokoéci wartoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.

3.. Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potrqcenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

4. Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé pobwy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 5 ust. 1 umowy.

§ 10.
Strony zastrzegaja sobie prawo zmiany postanowiefi niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia jednej
lub kilku z poniZszych okolicznoéci powodujacych:
1. Koniecznoéc wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania prac projektowych, bodacych

podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej.

2. Koniecznoéé zmiany terminu realizacji spowodowanej:
1) zmiana przedmiotu zaméwienia, pod warunkiem, Ze zmiany te bedq korzystne dla

Zamawiajacego albo zajdq okolicznoéci, ktOrych nie moZna byio przewidziec': w chwili
zawarcia umowy,

3. Koniecznoéé zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, 2e zmiana ta jest korzystne
dla Zamawiajqcego lub zmiana ta bedzie spowodowana zmniejszeniem zakresu przedmiotu
umowy.

§ 11.
1. Wszelkie zmiany postanowiefi Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majq przepisy Kodeksu

cywilnego.
3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaZa sie, za skutecznie doreczone (z zastrzeZeniami

w niej zawartymi), jeZeli zostaty przesiane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugq strong
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia.
Kazda ze stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

4. \Maéciwym do rozpoznania sporéw wynik1ych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
w1aéciwy dla Zamawiajacego.

5. Przedstawicielami Stron sa:
1) Zamawiajqcego: Przedstawiciel ogélny: Anna Piqtkowska
2) Wykonawcy:Przedstawicielogélny:

§ 12.

Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
Zalqczniki:
Zaiacznik nr 1 do umowy- szczegolowy opis zamowienia

Zamawiajqcy: Wykonawca:
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' ' Zaiacznik nr 1 do umowy
SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA
na opracowanie projektu zagospodarowaniem dziaiki i projektu technicznego: ,,Przebudowa sieci
wodociagowej od ul. J.c. Korzeniowskego do ul. F. Chopina w Koiobrzegu.

Zakres projektu powinien obejmowaé:
I. Sieé wodociqgowa
1.Projekt przebudowy istniejacego wodociagu Zeliwnego DN150 oraz DN200 w ulicy Zdrojowej
(dziaika nr 63/2 obreb 4) na odcinku od skrzyZowania 2 ul. C.K. Korzeniowskiego poprzez
poiaczenie z ul. C.K. NonNida nastepnie poprzez spigcie z ulica A. Grottgera oraz przebudowa
rurociqgu Zeliwnego DN 100 0d skrzyZowania w ul. J. Kasprowicza (dz.90 obr.05) do wiqczenia
przy wezle DN100/160 wraz z istniejacym hydrantem w ul. F. Chopina(dz.620br.05).
2.Zasadnoéé przebudowy przyiqczy na trasie przebudowywanego wodociagu: do budynku nr 10
przy ul.F.Chopina oraz do budynku Zespoiu Szkéi Policealnych przy ul. Grottgera 12 w Koiobrzegu
naleZy uzgodnié z dziaiem technicznym.
3.W skrzyZowaniach ulicy z ul. J.C. Korzeniowskiego, C.K. Nonivida, A. Grottgera, J. Kasprowicza
zaprojektowaé weziy wodociagowe.
4.Projektant skoordynuje zakres prac projektowych w oparciu o projekt przebudowy drogi
realizowany przez: Dim. Pracownia projektowa drég i mostéw. Kowalski Ryszard, Sosnowa 6F,
70-001 Szczecin, 91 450 07 45;biuro@dim.szczecin.pl
10.Pr2epie.oie niezinwentaryzowanych odcinkow sieci wodociqgowych w zakresie opracowania.
11.Tn~aie wyiaczenie z eksploatacji istniejqcej sieci wodociagowej poprzez zaélepienie i
zamulenie. Opis wyiqczenia z eksploatacji stare] sieci wodociagowej w zakresie opracowania.
12.MWIK nie wyklucza istnienia sieci i przyiqczy zasilajacych obiekty. ktére nie sq wskazane na
mapie geodezyjnej, a sq to niezbedne dla dostawy wody dla odbiorcow.
13.82czegéiowe rozwiqzanie rozdziaiu uzgodnié z dziaiem Techniczno- Ekspioatacyjnym.
Zakres objety opracowaniem projektowym zaznaczono na zaiqczonej mapie pogladowej.

II. Ogélne wymagania zakresu dokumentacji.
Przy opracowaniu nale2y uwzglednic wymagany zakres dokumentacji:

I. pozyskanie mapy do celéw opiniodawczych i projektowych
m. wykonanie projektu budowlanego w 4 egz. i wykonawczego w 2 egz. budowy sieci

wodociqgowej.
n. opracowanie projektowa naleZy wykonac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegéiowego zakresu i formy projektu budowianego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

o. projekt wykonawczy naleZy przedioZyé w formie elektronicznej (czeéé opisowa pliki
z rozszerzeniem doc“, docx*, arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, *xlsx", pliki
graficzne z rozszerzeniem *.dxf.

p. przy opracowaniu dokumentacji naleZy przewidzieé opracowanie kosztorysu
dokumentacji w podziale na etapy jak rowniez umoZliwiajace odczyt w programie
kosztorysowym dla odczytu plikéw typu Rodos.

q. przedmiar robot 2 rozbiciem na elementy
r. kosztorys inwestorski z rozbiciem na elementy:

-sieé, roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe(drogowe), roboty ziemne, roboty
monta20we -sieci, roboty monta20we —odgaiezienia, roboty odtworzeniowe (drogowe).

s. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
t. pozyskanie niezbednych decyzji, uzgodniefi i warunkow technicznych na wykonanie

caioéci zadania i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe
u. ro'ektant o uz odnieniu ZUD udost ni ma za ro‘ektowane' tras wformacie dxf.

Zamawiaigcemu.
v. Zamawiajqcy dopuszcza odstepstwa od n/w warunkéw ogélnych pod warunkiem

uzasadnienia i uzgodnienia kazdej zmiany z Zamawiajacym

Ill. Wymagania wobec Wykonawcy.
7. Wykazanie doéwiadczenia w wykonaniu podobnej dokumentacji technicznej.
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8. Doéwiadczenie zawodowe min 5 lat liczac od daty uzyskania uprawniefi projektowych.
Projektant wystepuje w imieniu Zamawiajacego na podstawie pisemnego upowaZnienia.

9. Posiadanie uprawnien projektowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

10. ZaSwiadczenie o przynaleZnoéci do lzby InZynieréw i Budownictwa wraz z potwierdzeniem
optaconej sk¥adki 0C.

11. Przedsiebiorswvo ubiegajace sie o realizacje zadania zaiaczy wykaz pracownikéw. ktorzy
beda realizowac': zadanie z podaniem informacji zawartych w pkt. 3 i 4.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z
Wykonawcq, ktéry zbi najkorzystniejsza oferte.

IV. Uwagi.
10. Caloéé projektu naleZy sporzqdzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami era: 2

Warunkami Technicznymi projektowania i wykonawstwa sieci i obiektéw wodociagowych
kanalizacyjnych na terenie ,,MWIK” Sp z 0.0. w Kobbrzegu-
https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik,3564,warunki-techniczne-siec-wvdanie-xiii.pdf

11. Projektant wystepuje w imieniu Zamawiajacego na podstawie pisemnego upowaZnienia.
12. Uzgodnienia naleZy dokonaé na protokole — druku uzgodnien udostepnionym przez

Zamawiajacego.
13. Teren przeznaczony do uzbrojenia jest objety ,,Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego czeéci obszaru miasta Kotobrzeg -Uzdrowisko Wschod, nr uchwaly
XVIII/242I08, data uchwa1y18.02.2008, kgm_10.

14. Szczegétowych informacji na temat zakresu projektu udziela p. Anna Piqtkowska w
siedzibie MWiK pokéj nr 23.

15. Projektant winien dokonaé wizji lokalnej w celu okreélenia orientacyjnych miejsc wtqczen
sieci wodociagowej.

16. W terminie 2,5 miesiaca od podpisania umowy biuro projektowe wykaZe stan
zaawansowania prac projektowych.

17. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo akceptacji sposobu rozwiqzania projektowego
18. Termin realizacjiz120dni.
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