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”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spcflka z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kmobmeg

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

nie przekraczajacej kwoty 5.350.000 euro.
Nazwa postepowania: Robota budowlana
Przedmiot zaméwlenia:
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali
warsztatowej wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotlowni kontenerowej”

Numer postepowania: 5INZ12020
specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie,I i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 03.08.2021 r.
Pod pis: W W
specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzif pod wzgledem technicznymz‘

. Ah 1 /lmieinazwiSko:Zbigniew Horbaczewski - kier. Dz. NZ Dnia-..fi..fr.’é:...4..‘(.. r.n ’1
Podpis: fi/mcm
specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzil: ‘J

Podpis:

Imig i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Gk'ay Ksiegowy D%['1’ L024 r.

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzH '7 (
1‘" 11.4M ... 1n nImie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Praflvyylfi Dnia - ..>. —“"‘"W .‘. ’r.’

f.

Podpis: // ////
sp0cyirflkac1e.warunkowzamoTA‘llenIa zatwnerdZIt-y 1 ‘ > 43’1““).
Imle l nazwnsko: Pawe# HI'yCIOW — Prezes Zarzfis’sli agavyfikmma - . r.
Podpis:

Integralna czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory nastepujqcych dqWWcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzia! 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja“ Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq,

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671—00-12—257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.p!
noszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej
www.big.mwik.kolobrzeg.gl
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I
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Rozdzia} 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zebranio ofert

Postopowanie o udzielenie powy2$zego zaméwienia prowadzone jesfi na zasadach okreélonych
Procedura udzielania 2améwiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kmobrzegu - Za’lacznik nr 1 do UchwaIy Nr
134l2019 Zarzqdu Spc’fiki MWiK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3.- PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modemizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej
wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotlowni kontenerowej” Postepowanie nr 5INZ1'2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moze mieé charakter
pisemny, lub forme elektroniczna. Przed terminem sk’tadania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie z
treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier‘l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z cabécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzl'al 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie. pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej.
2. PeMomocnictwo do godgisania oferty winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw za’rqczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadozenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé do1aczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA ,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modemizacji instalacji grzewczej hali
warsztatowej vyysokiej, zas} ej z istniejqcej kotlowni kontenerowej” Postepowanie nr 51N212021
NIE OTWIERAC PRZED . .r. ..08.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany lub wycofaé zmiana oferte przed upfywem terminu
sk1adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie pOZniej niz w terminie sk1adania ofert zastrzeg’t, Ze nie mogq one byé
udostepniane.
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Rozdzial a: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé ca’toéé zaméwienia, nie dopuszcza sie skmdania ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spemiaja nastepujqce warunki
dotyczqce:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, je‘zeli ustawy
nakmdaja obowiqzek posiadania takich uprawniefi,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjakam 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 WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zaa‘aczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce speJnienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
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10.

11.

12.

Formularz oferty — zahcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegomwy opis zamowienia - za‘acznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — zaiqcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za’rqcznik nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udzia+u w postepowaniu — zahacznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robét - zaiacznik nr 6 do SWZ.
Wykaz personelu Wykonawcy — za+acznik nr 7 do SWZ.
Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziafalnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i shlvierdzajace, 2e zakres jego dzia#a|noéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Op#acona Polisa. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, Ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia¥alnoéci. Wykonawca
plzedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu Iub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powstale w zwiqzku z realizac zadania
okreélonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéc': z+oZonej oferty
Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajacy Zada
wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie wp{aty pieniez‘nej Iub polisy
gwarancji zabezpieczenia roszczefi z tytuiu niewykonania Iub nienaleZytego wykonania umowy
i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy), wedwg za#qczonego wzoru Iub na
warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajacego
- za+qcznik nr 8 do SWZ.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej n5: 6 miesiecy
przed upwem terminu sk&adania ofert.
Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginam Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub
bedzie budzié wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mégt sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.
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13. Zamawiajqcy moZe wezwac': Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z+oZyli
dokumentow po’wvierdzajacych spemienie warunkow udzia1u w postepowaniu, do uzupemienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy pov'vinni zastosowaé stawke, podatku VAT od towaréw i uslug zgodnq z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

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

Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z1oZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, qq oceniane wedJug poniZszych kryteriéw i wag:

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

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

RozdziaI 13: WADIUM jest wymagane

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

2. Wadium mozna wnieéé w pieniqdzu, poreczeniach bankdwych lub poreczeniach spo1dzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniqdzu naleZy wp1acié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank
Pekao SA l/o Kofobrzeg
3. Orygina1dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy do1aczyé do oferty.
4. Do ofert nalezy do1aczyé dowéd wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca wadium, jeieli:

1. upiynq1 termin zwiazania oferta,
2. zawarto umowe,
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zosta1y ostatecznie rozstrzygniete lub umynai termin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sk’radania ofert — niezw’tocznie po

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

— niezw1ocznie po z’roZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym z1oZenie takiego
wniosku jest rownoznaczne 2e zrzeczeniem sie przez Wykonawca prawa do wniesienia
sprzeciwu.
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6. JeZeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy.
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktore ma byé zwrécone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktérego oferta zostaja wybrana:

1) odméwfl podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stajo sie niemoZliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupejnienia oferty nie 2102y1 dokumentéw lub
oéwiadczefi potwierdzajqcych spejnienie warunkéw udziaju w postepowaniu albo
pejnomocnictw, chyba Ze udowodni, 2e wynika to z przyczyn nieleZacych po jego stronie.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy z’loZOna oferta trwa do dnia 30.09.2021. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upfywem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Sekretariat (I pietro) ,,Miejskich Wodociqgow i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78—100
Kobbtzeg.

Termin: Ofert nalez 2102 (3 do dnia 42.08.2021 r. odz. 130°.
Oferty zoOne po terminie zostanq Wykonawcy zwrocone bez otwierania.

Rozdzia! 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu oferty
przed otwarciem, czy nie zostajy uszkodzone, wycofane lub zamienione.

2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego
cz1onkowie Komisji dokonujq 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, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,
ktérzy zoyli oferty. osobno dla kaZdej z czeéci zamowienia.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy zoyli oferty w niniejszym postepowaniu do zjozenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzia! 19: UDZIELENIE ZAMGWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy. ktérego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriow oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cenelwartoéé.

3. Zamawiajajcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy. wynikajacej z treéci wybranej
oferty.
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Rozdziaf 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia r6wnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzia! 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJA§NIEN DOTYCZACYCH SW2:

1. Wykonawca m02e zwrécic sic-g do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwjocznie udzielic’: wyjaéniefi, jednak nie potniej niz 4
dni przed uptywem terminu skjadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zamowienia iyna} do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktérym upia pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéc': na stronie internetowej BIP. bez ujawniania ZrOdia
zapytania.
Zamawiajacy moZe w kazdym czasie. przed upiem terminu do skjadania ofert, zmodyfikowac': treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek, e-mail: przetarqi@mwik.kolobrzeq.pl, '
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za z+oZone w terminie, jeZeIi ich treéc': dotafla do adresata przed
upiywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem‘porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przesjanie doczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionaj
do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzia122: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1.
2.

Zostajy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. w terminie nie krétszym niZ 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokjadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwjocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwojanie przysjuguje Wykonawcom. wyjacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwojanie przysjuguje wyjacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spejnienia
warunkéw udziaju w postepowaniu.

. Odwojanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostafy przesjane faxem Iub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni je2eli zostajy doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwojania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwojanie wnosi sie wyjqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spélki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spojki z ograniczona odpowiedzialnoéciq
w Koiobrzegu.

. Odwojanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego. ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac zwiezje przedstawienie zarzutéw, okreélaé
2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwojania.
Odwojanie rozstrzyga sie, w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
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7. Rozpatrujqc odwdanie Prezes Zarzadu Spéiki moZe je uwzglednic’: lub odrzucié.
8. lnformacje o odrzuceniu odwo+ania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zatzadu Spmki rozstrzygajacej odwdanie nie przys¥uguja dalsze érodki

odwollawcze.

Rozdzial 24: OG£OSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania kazdy Wykonawca, ktéry z%oZy’l oferte, zostanie

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

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

dnia __08.2021 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:
..............................................................

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

"Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoScia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogioszenia o postepowaniu na:
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej
wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotlowni kontenerowej” Postepowanie nr 5INZI2021

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWZ). projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym w
cenie: zinetto + naleZny podatek VAT =tj. brutto,
Siownie brutto zi,

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

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. OSwiadczamy, ze uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq na czas do dnia 30.09.2021 r.
4. Przedmiot umowy zamierzamy wykonaé sami.
5. Udzielamy ........... letniej gwarancji i rekojmi .
6. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie infon'nacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamowienia i

dysponujemy kadra do kierowania robotami budowlanymi w branZy sanitamej z wymaganymi
uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem Polskiej lzby aynieréw Budownictwa o
ubezpieczeniu dziaialnoéci od odpowiedzialnoéci cywilnej.

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

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

1.

"""5665ié'6éb't59'1'c3é66i 350555.595."""""""
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Zalacznik nr 2 do SWZ

szczeeéLowv OPIS ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia:
,,Wykonanie metoda zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej
wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotlowni kontenerowej”

Zamawiajacy:
Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kolobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

SPIS TRESCI

1. Strona tytmowa
2. Czeéé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
2.2. Charakterystyczne parametry okreélajace wielkoéé obiektu Iub zakres robét budowlanych
2.3. Opis wymagah zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

a. Technologia
b. lnstalacja 230V
0. Organizacja robét budowlanych

d. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

e. Warunki bezpieczefistwa pracy

f. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

g. Materiefly, wyroby budowlane

h. Wykonanie robét

i. Odbiér koficowy

3. Czeéc‘: informacyjna programu funkcjonalno—uzytkowego

2. Czeéé opisowa programu funkcjonalno-uiytkowego
2.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn..
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji modernizacji instalacji grzewczej hali

warsztatowej wysokiej, zasilanej z istniejqcej koflowni kontenerowej” tj. sporzadzenie projektu
technicznego i sporzqdzenie specyfikacji technicznej wykonania robét budowlanych oraz wykonanie
robét budowlanych na podstawie uzgodnionego z lnwestorem projektu technicznego wraz z wykonaniem
wszystkich koniecznych do odbioru badafi i préb.
Planowana inwestycja bedzie realizowana przez 2
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Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja w Koiobrzegu, ul. Artyleryjska 3,78-100 Koiobrzeg

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajqce wielkoéé obiektu lub zakres robo’t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest: >

Modernizacja instalacji grzewczej hali warsztatowej wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotiowni

kontenerowej.

Przedsiewziecie przewiduje:

- modernizacje instalacji grzewczej dla budynku warsztatowego wysokiego MWiK.

Zakres zamowienia obejmuje:

o wykonanie dokumentacji projektowej

o uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnier'i i innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi

o wykonanie instalacji grzewczej i montai urzadzefi

Zamawiajacy oczekuje wymiany instalacji grzewczej hali warsztatowej wysokiej ogrzewanej grzejnikami

typu ,,fawier" na instalacje grzewcza. nadmuchowa, w oparciu o co najmniej cztery aparaty grzewcze-

wentylacyjne. Urzqdzenia grzewcze powinny w sposéb automatyczny byc‘: uruchamiane przy otwieraniu i

zamykaniu bram wjazdowych.

Z uwagi na du2a wysokosé hali naleZy zapewnié system dystryfikacji ogrzewanego powietrza

unoszonego konwekcyjnie, tak, aby zapewnié réwnomierny rozkiad temperatur w caiej hali.

W ramach systemu ogrzewania naleZy wykonaé instalacjs elektryczna i sterowanie automatyczne pracq

aparatéw grzewcze—wentylacyjnych, zapewniajace nastaWe temperatur odpowiednia dla pomieszczefi

warsztatowych z podziaiem na co najmniej dwie strefy grzewcze. Praca ogrzewania powinna byé

okresowo wyiqczana na czas otwarcia bram wjazdowych. Oferta dostarczana przez Oferentéw powinna

obejmowaé caly zakres prac niezbsdnych do wykonania i odbioru robot montaZowych.

2.3. Opis wymagafi zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.3.1. Wymagania ogélne

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

wymaganiami obowiqzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Wykonawca bedzie posiadai

dokumenty potwierdzajsce, 2e zostaiy one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajalcy przewiduje bie2aca kontrole wykonywanych robbt budowlanych.

Rozwiazania projektowe zawarte w projekcie technicznym przed rozpoczeciem robét beds poddane

kontroli przez Zamawiajacego w aspekcie zgodnoéci z niniejszym z programem funkcjonalno-uZytkowym

Zamawiajacy zweryfikuje r6wnie2 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajqcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci z danymi zawartymi w projekcie i

specyfikacji technicznej. .

Oferta powinna zawieraé:

-schemat proponowanego rozwiqzania technologii instalacji grzewczej.

—rzut pomieszczenia wraz z umieszczeniem planowanych urzadzeri i instalacji z dostosowaniem sis do

wymogéw komunikacyjnych i senlvisowych.
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-zestawienie giownych urzadzeri okreélajace ich typ i wielkoéé oraz karty katalogowe proponowanych
kotiéw i gidwnych urzqdzefi.
2.3.2. Wymagania szczegéiowe

a. Technologia

Dia obiektu objetego zakresem robét naleZy dobraé 4 urzadzenia grzewczo—wentylacyjne o mocy
nominalnej ok. 25kW, ktérych noénikiem energii jest woda grzewcza. lloéé umadzefi siuiy zapewnieniu
rownomiernego rozkiadu temperatur w kaZdej z dwoch stref grzewczych. Zasilanie aparatow odbywao
bedzie sio z istniejacej kontenerowej kotiowni gazowej. Urzqdzenia powinny byé wyposaZone w
wentylator biegowy umoZliwiajqcy zakres reguiacji wydajnoéci. Urzqdzenia nale'zy wyposaZyé w system
sterowania pozwalajacy na kontrolo parametrow grzewczych w budynku hali. Z uwagi na duZa wysokoéé
hali naieZy zamontowaé dodatkowo dwa urzqdzenia przeciwdziaiajace gromadzeniu sie ciepiego
powietrza w gérnych partiach hali i umozliwiajace grawitacyjny ruch powietrza do niZszych partii hali.
NaIeZy zapewnic': dwa sterowane automatycznie dystryfikatory wyposaZone w ozujniki temperatury.
instalacje grzewczq przewiduje sie z rur stalowych czarnych ze szwem iaczonych przez spawanie.
Podejécia do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych ( weZe przyiaczeniowe) wykonaé z rur stalowych ze
stali nierdzewnej typu lnox. lnstaiacja powinna byé wyposaZona w niezbedne zawory odcinajqce i
spustowe.

b. Instalacja 230V
Wykonaé podiaczeri wszystkich urzadzeri wymagajacych zasilenia energii elektrycznej przewodami
wyiqcznie z 2yiami miedzianymi o przekrojach dostosowanych do obciaZenia.

c. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca zorganizuje miejsce roziadunku materiaiéw i urzadzeri zabezpieczajac je przed szkodliwym
dziaianiem czynnikéw zewnetrznych, a po zakoficzeniu prac doprowadzi plac budowy do stanu
pierwotnego.

d. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca bodzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziaiania uszkodzenia instalacji i
urzadzenia, a w pizypadku ich uszkodzenia powiadomi bezzwiocznie Zamawiajqcego oraz dokona ich
naprawy.

e. Warunki bezpieczelistwa pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestlzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz zapewni i bodzie utrzymywai wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjaine oraz
sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony 2ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagafi okreélonych powyZej nie
podlegaja odrebnej zapiacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

f. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaZe Wykonawcy caioéo terenu objetego
modernizac co zostanie potwierdzone protokoiem przekazania placu budowy.

g. Materialy, wyroby budowlane
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-Szczegéiowe wymagania dla materiaiéw wystepujacych przy wykonywaniu robot objetych niniejsza

specyfikacja okreéiq dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna.

~Jakoéc’: materiaiéw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byc': zgodna z

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

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

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

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

-Dopuszcza sie stosowanie materiaiéw. elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu, przy

czym materiaiy importowane musza posiadac éwiadectwa zgodnoéci 2 PN (BN) lub aprobatami

technicznymi.

h. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoéé zastosowanych

materiaiéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoéé z dokumentac projektowq,

programem funkcjonalno- uZytkowym.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostanq przez niego

poprawione na wiasny koszt.

i. Odbiér koricowy

Odbior koncowy robét to protokolarny odbior robOt, wraz z dokonaniem prOb i sprawdzen instaiacji i

urzadzen, ktére r6wnie2 bode} udokumentowane protokolarnie.

3. Czeéé informacyjna programu funkcjonalno-uiytkowego

Zamawiajacy oéwiadcza, Zejest wiaécicielem obiektu budowlanego, ktory zostai objety niniejszym PFU.

lnwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.)

o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poin.

Zmianami)
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z pozn.

zmianami)
o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie

szczegéiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z

dnia 16 wrzeénia 2004 r. Nr 202 poz.2072 )
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Zaiqcznik nr 3 do SWZ

..............................dnia ............08.2021 r
nazwa wykonawcy

Oéwiadczenie o akceptacji przez wykonawce projektu umowy

SHadajac oferte w postepowaniu na:

,,Wykonanie metoda zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej
wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotiowni kontenerowej”

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzezefi projekt umowy przedstawiony w zaiqczniku do SW2;

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

.................................
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Zaiajcznik do SWZ
Projekt - Umowa o roboty budowlane 5lNZI'2021

W dniu ......................... 2020 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3. ktéra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

.............................. , REGON: ) z siedziba w
... .. wpisanalym do Rejestru

PrzedSIebIorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w ............................. , ........ Wydziai Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS .................. Iub CEIDG, zwanym w tekscie
Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajajcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie zprocedura udzielania zaméwieI‘I
przez MVWK Spéika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2017 Zarzadu Spéiki MwiK 204.12.2019 r.)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiajzuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest
Wykonanie metodq zaprojektuj I wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej wysokiej,
zasilanej z istniejqcej kotiowni kontenerowej -szczegéiowo okreélona w szczegéiowym opisie
zaméwienia ktéry stanowi zaiacznik do umowy.

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustaiiiy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin zakoficzenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia: ..................................... r.
4 Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie podpisanie protokoiu

odbioru koncowego.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza, 2e zapoznai sie SWZ oraz nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiajqcy ma prawo, jeZeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé
Wykonawcy na piémie wykonania rozwiazari zamiennych,

3. Skutki poleceI’I o ktorych mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiajacego, mogq stanowic': podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoficzenia robot, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego dokumentu.

.4

§ 4
1. Do obowiazkéw Zamawiajqcego naleZy:

a) protokélarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2..
b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,
c) dokonanie wszelkich uzgodniefi le2qcych po stronie Zamawiajacego zwiazanych z realizacja

przedmiotu umowy,
d) przystapienie do odbioru kor'Icowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgioszenia do

odbioru,
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e) dokonanie odbioru koficowego zgodnie 2 § 11 umowy.
f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
Do obowiqzkéw Wykonawcy naieZy w szczegélnoéci:
a) ustanowienie kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialnoéé za realizacje przedmiotu

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

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

z obowiazujqcymi przepisami prawa,
f) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzefi oraz rozruchu technologicznego przewidzianych

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montaZowych, na wiasny
koszt,

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

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

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

hamujacej postep robot i innych zagroZeniach
k) przedstawienie zestawienia kosztéw robot budowlanych, montaZu instalacji i urzadzefi

niezbednyoh do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkéw trwaiych)
I) utrzymanie iadu i porzqdku w miejscach prowadzonych prac,
m) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadow i gruzu we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
n) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie; elektrycznq we wiasnym zakresie i na wiasny

koszt,
o) uzgodnienie z Zamawiajqcym koiejnoéci wykonywania robét objetych umowa, chyba 2e

okreélona kolejnoéé robot jest konieczna ze wzgledu na technologie realizacji,
p) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajqcych zakryciu Iub zanikajqcych,
q) wykonanie na swéj koszt odkrywki elementéw robot budzqcych watpliwoéci w celu sprawdzenia

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

r) po zakohczeniu robot uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbiér robét,

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

i podwykonawcéw urzadzei’i,
u) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczqcych spraw budowy, wyznaczonych przez

Zamawiajacego,
v) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robbt, ich czeéci bad: urzqdzer'i.

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

UBEZPIECZENIE
§5

Wykonawca przedstawi rowniez opiaconq polise nr . ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez \Nykonawce
wtrakcie realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizac zadania okreélonego w umowie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé pizedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiéw wiasnych.
Materiaiy, o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreélonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 2 Min. zm.) oraz powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
‘ “”333“ SINZIZOZ1 Strona: 16/25

881). Wszystkie uZyte materiaiy powinny byé fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
branZowym oraz posiadaé znak CE.

2. Na kaZde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokument (okreélony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajqcy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjai Iudzki oraz materiaiy wymagana do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiaiow Wykonawcy na terenie
budowy, a takZe do sprawdzenia cisZaru i iloéci zu2ytych materialéw.

4. Zamawiajacy moZe zadaé wykonania badafi w celu sprawdzenia, jakosci wykonanych robot lub
materiaiéw i urzadzer’i wbudowanych Idostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub
cedujac obowiqzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. JeZeli w rezultacie przeprowadzonych badafi okaZe sis, 2e zastosowane materiaiy, urzadzenia qi
wykonanie robot jest niezgodne z umowq to koszty badafi obciajq Wykonawce. zas gdy wyniki
badar'i wykaZaj, 2e materiaiy bad: wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badafi
obciaiaja Zamawiajacego.

6. Wszystkie materiaiy nie nadajqce sic-3 do ponownego wbudowania lub wykorzystania i wymagajace
wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, np. robot rozbiorkowych,
ziemnych beds stanowiiy wiasnoéé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE I ZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

1. Wykonawca zobowiazuje sis wykonaé zakres rzeczowy robbt:
1) Siiami wiasnymi TAKINIE (niepotrzebne skreS/ié)
2) Siiami podwykonawcéw TAKINIE (niepotrzebne skreélié)
Podwykonawca wykona czeéé zaméwienia w zakresie ....................................................
3) Siiami wiasnymi i podwykonawcow TAKINIE (niepotrzebne skres’lié)
Nazwa firmy podwykonawcy/éw.......................................................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawce, umowy o roboty budowlane z podwykonawcq jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawi Zamawiajqcemu czesé
dokumentacji dotyczqca wykonania robot przez Podwykonawce.

_§ 8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

1. Strony ustalaja, ze obowiqzujqca ich forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy
okreélonego w § 1. bedzie wynagrodzenia w formie ryczaitu.

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

3. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zl
brutto (siownie zf: ....................................................)

4. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentac projektowa, specyfikacja technicznq
i wyszczegolnione w szczegéiowym opisie zaméwienia wynagrodzenie nie przysiuguje.

5. Za ustalenie iloéci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczaflowego odpowiada wyiqcznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiqzany do zdobycia wszelkich
informacji, ktére mogaj byé konieczne do wykonania prawidiowej wyceny zaméwienia.

KARY UMOWNE
§ 10

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

1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za nieterminowe zakoficzenie przedmiotu umowy okreélonego w § 2 ust. 3 w wysokoéci

0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kaidq rozpoczetq dobe; zwioki.
b) za przekroczenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w

okresie gwarancji w wysokoéci 0.2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy,
Iiczonego od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
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2)

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

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

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego. przenoszacego wysokoéé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraZa zgoda na potracanie kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawca.
Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyc’: 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreéionego w § 9 ust. 3 umowy.

6!)

b)

ODBIORYI PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiaja, 2e przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreélony w
§ 1 umowy.
Wykonawca zgiosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoéé do odbioru koficowego.
Odbiér koficowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawca caioéci robét skiadajacych
sie na przedmiot umowy po zgioszeniu przez Wykonawca zakoficzenia robét i zgioszeniu
gotowoéci do Odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér koficowy przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoéci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawca.
O terminie odbioru kohcowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonywai przedmiot umowy“.
Warunkiem przystapienia do odbioru kor'icowego jest speinienie wymogu przedioienia przez
Wykonawca Zamawiajacemu dokumentéw:
1) wymagane oéwiadczenia
2) kompletna dokumentacje powykonawcza, szczegéiowo okreélona w Warunkach

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

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, 2e
wbudowane wyroby budowlane 5a zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2018r., poz. 1202 2 pdz’n. 2m).

4) - Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajqca na budowe,
5) - Dziennik budowy,
6) - Oéwiadczenie kierownika budowy o zakor‘nczeniu robot.
7) - Protokéi z odbioru urzadzeri i instalacji przez Urzad Dozoru Technicznego,
8) - Protokoiy rozruchu urzadzer'i i instalacji objatych instrukcjami rozruchu,
9) — Dokumenty materiatowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsiugi i

paszporty zamontowanych urzadzen,
1D) -Wyniki badafi:
11) protokéi gidwnej préby szczelnoéci instalacji wewnetrznej gazowej
12) protokéi odbiorczy przewodéw kominowych i wentylacji
13) protokoiy préby szczelnoéci i rozruchu instalacji grzewczej
14) protokoiy préby szczelnoéci i rozruchu instalacji wody zimnej,

JeZeii w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysiuguja
nastapujace uprawnienia:
moZe odméwié odbioru do czasu usuniecia wad;
moZe odstapié od umowy lub Zadac’: wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Jeieli wykonawca na dziefi zwoiania odbioru nie przedioZy dokumentow wskazanych w ust. 6, to
Zamawiajacy moZe odméwié odbioru do czasu dostarczenia dokumentow. Wykonawca po
zebraniu wszystkich niezbednych dokumentéw okreélonych w ust 6 ponownie pisemnie
zawiadomi Zamawiajacego o gotowoéci do czynnoéci odbiorowych w terminie nie diqzym niz
wskazany przez Zamawiajacego w protokole z przerwania czynnosci odbiorowych.
Strony postanawiaja, 2e
2 czynnoéci odbioru bedzie spisany protokoi zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad;
na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, zioZony przed upiywem terminu na usuniecie
wad, Zamawiajacy moZe przediuZyé ten termin;
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c) do przediuZenia tych terminéw nie jest upowaZniony lnspektor Nadzoru.
10. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajqcego pisemnie o usunieciu wad oraz

do qania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
11. Zamawiajqcy moZe podjqé decyzje o pizerwaniu czynnoéci odbioru, jeZeli w czasie tych

czynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemoiliwiajq uZytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniecia tych wad.

12. Przedstawicielem Zamawiajqcego na placu budowy ze strony MWiK jest p. Zbigniew
Horbaczewski tel.

13. P0 stronie Wykonawcy osobq odpowiedzialna za realizacje bedzie :

14. Koordynatorem Zamawiajacego w zakresie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy jest:
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysyiana faksem Iub poczta
elektroniczna musi byé dodatkowo kaZdorazowo, bezzwiocznie potwierdzona przesytka pisemna
wystana poct tub doreczona osobiécie na adres Zamawiajqcego. O wszelkich zmianach
adresu strony obowiqzane 5a natychmiast wzajemnie sie informowaé listem poleconym.
W przypadku niedopeinienia powszego obowiqzku pismo wysiane na dotychczasowy adres
uwaZane bedzie za skuteczne 2ioZenie oéwiadczenia woli.

GWARANCJA
§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZyta starannosciq, zgodnie
zzasadami wiedzy technicznej i obowiqzujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
wUmowie. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaiy i urzadzenia dostarczone przez
niego bedq nowe, petnej wartosci handlowej i nadajqce sie do uZycia w celu im przeznaczonym.

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

3. Bieg terminu okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie dostarczenia Zamawiajqcemu
przez Wykonawce bezusterkowego kor'icowego Protokotu odbioru przedmiotu umowy.

4. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z péin. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialnoéé z tytuiu rekojmi na okres gwarancji.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezpiatnego usuniecia wszelkich usterek
iwad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moZe byé przekazane faksem. Wykonawca jest
zobowiazany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie diqzym niz
12 godz. od momentu jego przekazania.

6. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajacy ma prawo usunaé je we wiasnym zakresie lub zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obciaZyc’: Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

7. Wykonawca oéwiadcza, Ze jest jedynym zobowiazanym do wykonywania zobowiazah z tytuiu
gwarancji jakoéci i rekojmi.

WARUNKI PLATNOsCI
§ 13

1. Strony postanawiaja. 2e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie po
zakor‘iczeniu robét i ich odbiorze koficowym.

2. Podstawq do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie sporzadzony przez Strony
i zatwierdzony przez Zamawiajqcego bezusterkowy protokéi kor’tcowy odbioru robét.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokoiu kor'icowego odbioru robét oraz dostarczenia Zamawiajacemu
oéwiadczenia Podwykonawcy (6w)* 0 zapiaceniu mu (im)* wynagrodzenia przez Wykonawce z
tytutu wykonanych przez niego robét.

4. Wykonawca nie moZe przenieso wierzytelnoSci lub praw siqcych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§14
. Termin ptatnoéci faktury 30 dni od daty wptyniecia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo

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

_'L
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2. W razie zwioki w zapiacie wierzytelnoéci pieniQZnych Zamawiajacy zobowiqzuje sie do zapiaty
ustawowych odsetek za zwioke.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 15

1. Zmiana postanowiefi zawartej umowy mOZe nastqpié za zgoda obu stron wyraZonq na piémie pod
rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.

2. Zmiana umowy moie nastapié:
1) w zakresie przediuZenia terminu zakoficzenia robét o okres tn/vania przyczyn z powodu ktérych

bedzie zagroZone dotrzymania terminu zakoficzenia robot, w nastepujqcych sytuacjach:
a) gdy wystapiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe wykonanie

robét, w szczegélnoéci z powodu technologii realizacji prac okreSionej umowq, normami
i innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jeZeli koniecznoéé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéc’: (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, diugotrwaie i obfite opady
deszczu i éniegu),

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

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

d) z powodow, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajacy, a w szczegélnoéci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoéci dokonania zmian
dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznoéci miaiy lub bedq mogiy mieé
wpiyw na dotrzymanie terminu zakor'iczenia robot, '

e) gdy wystapi opéinienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoler'i. uzgodniefi, itp. do
wydania ktérych wiaéciwe organy sq zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jeéli opéinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé,

f) gdy wystqpi koniecznoéé wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zaméwier’i dodatkowych, ktére wstrzymuja iub opéZniajq realizacje przedmiotu umowy,

g) jeéli wystapi brak moiliwoéci wykonania robot 2 powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2 przyczyn
niezaleZnych od Wykonawcy,

2) w zakresie wykonania robot zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje sie zmiany
wynagrodzenia ryczaitowego.

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

1) opis zmiany ijej charakter,
2) uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wpiyw zmiany na termin zakor'iczenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstaiych okolicznoéci w formie
opisowej i wiaéciwie umotywowanej (protokéi wraz z uzasadnieniem) przez powoiana przez
Zamawiajqcego komisje techniczna, w skiadzie ktérej beda m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy.

5. NiezaleZnie od powszego, Zamawiajqcy i Wykonawca dopuszczajq mozliwoéc': zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych.

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

§ 16
1. Oprocz wypadkow wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu przysiuguje

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

interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwiii zawarcia umowy,
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Zamawiajacy mote odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziscia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moZe Zadaé jedynie
wynagrodzenia naleZnego mu 2 tytuiu wykonania czeéci umowy.

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

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

d) Wykonawca przerwai realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przeniva ta tniva diuZej niz
14 dni.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytuiu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysiuguje
prawo do odstqpienia od umowy w szczegélnosci, jeZeii:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokoiu

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

okolicznoéci nie bedzie mégi speinié swoich zobowiazafi umownych wobec Wykonawcy,
3. Wykonawca moZe odstqpio od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciach

stanowiacych podstaws odstapienia.
4. Odstapienie od umowy powinno nastqpié w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci i powinno

zawieraé uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiajacego oboiaZajq nastspujqce

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

sporzadzi szczegéiowy protokoi inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dziefi odstapienia.
2) jeZeli Wykonawca nie przedstawi protokoiu, o ktérym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie,

protokoi inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego bez udziaiu
Wykonawcy - Zamawiajqcy obciq Wykonawca kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

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

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

mogq byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowq, jeZeli odstapienie od umowy nastqpiio z przyczyn niezaleZnych od niego,

6) Wykonawca w ciagu 7 dni zgiosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przenivanych oraz rob6t zabezpieczajacych, jeZeli odstapienie od umowy nastapiio z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpoiniej w terminie 7 dni. usunie z terenu budowy
urzapzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie naleZace do niego
materiaiy i urzadzenia.

8) Wykonawca w ciqgu 10 dni od daty odstqpienia przekaz'e Zamawiajqcemu uporzadkowany
teren budowy,

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

za roboty, ktore zostaiy wykonane do dnia odstqpienia i za roboty zabezpieczajace,
b) odkupienia materiaiéw, konstrukcji lub urzqdzefi okreélonych w pkt. 3 niniejszego

paragrafu umowy,
c) rozliczenia sis z Wykonawca z tytuiu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy

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

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

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

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

wystqpienia na droge sqdowe].
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sic-3 przepisy kodeksu cywilnego.
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§19
Zmiana postanowiefi zawartej umowy Iub ktéregokolwiek z za%acznik6w, stanowiacych integralnq czeéé
niniejszej umowy - moZe nastqpié za zgodq obu stron, wyra20na na piémie w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewainoéci.

§ 20

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

Zaigcznik do umom:
1. Szczegélowy Opis Zaméwienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej
wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotlowni kontenerowej” Postepowanie nr 5INZI12021

OSwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespe+nienia warunkow w szczegélnoéci:

1. Firma, ktc'nra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zamowienia lub wykonujqc je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta’ta stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére uprawomocnilo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogmszono upadioéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po ogloszeniu upadbéci dosz1o do zawarcia uk{adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk#ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
plzez likwidacje. matku upad¥ego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, omat lub skiadek na
ubezpieczenia spokaczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia. odroczenia, roz¥oZenia na raty zalech piatnoéci lub wstrzymania
w ca1‘oéci wykonania decyzji w¥aéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciWko
prawom oséb wykonujqcych prace, zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzia’tu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majacych na celu pope+nienie przestepstwa lub
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 kapita+owo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spélce, jako wspélnik spaki cywilnej lub spétki osobowej;
b) pemieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pe’momocnika.

.................... , dnia ......08. 2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziam w postepowaniu

,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej
wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotlowni kontenerowej” Postepowanie nr 5INZI12021

Zgodnie z wymogami okreélonymi. oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam. Ze speiniam Warunki udzia’ru w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej,

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

d......nia ......08.2021 r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zahcznik nr 6 do SWZ

dnia _08.2021 r
pelna nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

WYKAZ ROBOT
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej
wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotIowni kontenerowej” Postepowanie nr 5/NZII2021

Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakoficzonych przed up%ywem terminu
sk&adania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzia¥alnoéci jest krétszy - w tym okresie,
1 roboty t025amej z zaméwieniem
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych obiekty i roboty by%y realizowane.

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

oraz zakres robét Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby Ioséb/ upowaZnionej/nych
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peina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

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

wysokiej, zasilanej z istniejqcej kotlowni kontenerowej” Postepowanie nr 5/NZII2021

Zaiacznik nr 7 do SWZ

dnia

WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY
,,Wykonanie metodq zaprojektuj i wybuduj modernizacji instalacji grzewczej hali warsztatowej

08.2021 r.

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

. . . Posiadane kwalifikacjel Zakres Podstawa
Lp. Imle' nazwlsko uprawnienia czynnoéci dysponowania
01 02 03 04 05
1

2

3

4

UWAGA 1: Wzahczniku naleZy wykazaé Kierownika budowy.
OSWIADCZENIE:

Oéwiadczam(y). 2e osoba Kierownika Budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane bez
ograniczefi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

..................................... dnia ...........08 2021 r.
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