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

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej

nie przekraczajqcej kwoty 5.382.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Robota budowlana

Przedmiot zaméwienia:

,,Przebudowa sieci wodociagowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwéch
hydrantéw przeciwpoiarowych DN80 mm w miejscowoéci Koioblzeg w ul.
Stanislawa Dubois, dziaika numer 249/5, 230l10,197l4,198,20218,20216,355,204,200,
obreb 12.” Postepowanie nr NIRI 10/2022

Numer postepowania: NIRI10I2022
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 28.09.2022 r.
Podpis: fléjW/W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierd'zii' pod wzgledem°technicznymz
Imie i nazwisko: Anna Piatkowska - Sp. ds. lnwestycji i Rozwoju Dnia - ....... 09.2022 r.
Podpis: gig/g

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: /
lmie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy 0% r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii I //
Imie,I i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny l/ Dnia - r.
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: J , , rm A ‘
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezfiégjqpoqasg ' yififz’egu Dnia - .1....(.G{:..L/.«.L... r.
Podpis:

lnliegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory nastepujqeggn ” é’l'fiéwlzalqcznikéw:
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Rozdzia/ 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spo1ka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

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

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

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

Rozdzia/ 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOW/ENIA:

ZAMOWIENIE
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreéionych
Procedura udzielania zamowiefi przez MVWK Sp. z o. o. w KoIobrzegu - Za1qcznik nr 1 do Uchwa/y Nr
134/2019 Zarzadu Spolki MVWK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzia/ 3: PRZEDMIOT ZAMOWIEN/A:

,,Przebudowa sieci wodociqgowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwéch hydrantéw
przeciwpoiarowych DN80 mm w miejscowoéci Kolobrzeg w ul. Stanislawa Dubois, dziaika numer
249/5, 230/10,197l4,198,202I8,202/6,355,204,200, obreb 12."
Postepowanie nr NIR/ 10/2022

Rozdzia/ 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moie mieé charakter
pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Plzed terminem sk/adania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie
z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier‘l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z ca1oécia udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk/ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godpisania ofem winno byé dotqczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentow za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Petnomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale Iub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA:
.,Przebudowa sieci wodociqgowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwoch hydrantéw
przeciwpoiarowych DN80 mm w miejscowoéci Koloblzeg w ul. Stanislawa Dubois, dzialka numer
249/5, 230l10,197/4,198,20218,202/6,355,204,200, obreb 12.”
Postepowanie nr NIR/ 10/2022
Nie otwieraé przed [44.10.2022 r. do GODZ. 14.00

4. wykonawca m02e wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZonq oferte przed up/ywem terminu
skJadania ofert.

5. Formularz oferty jest jawny z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice. przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca nie painiej niz w
terminie sktadania ofert zastrzegh 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzia/ 6: OFERTY CZESCIOWE:
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Oferta musi obejmowaé caméé zamowienia, nie dopuszcza sie skladania ofert czeéciowych.

Rozdzia} 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci zIoZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktOrzy spemiajq nastepujace warunkidotyczqce:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaIalnoéci lub czynnoéci. jeZeli ustawy

nak¥adaja obowiqzek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjabm technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
Wykonawca zaiqczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkow udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
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10.

11.

12.

13.

Formularz oferty —- zaiacznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegoiowy opis zaméwienia - zaficznik nr 2 do SWZ.
Pod pisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy - zatqcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zatacznik nr 4 do SWZ.
OSWiadczenie o spelnieniu warunkéw udziaJu w postepowaniu — za#a1cznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robbt — zatacznik nr 6 do SVVZ.
Wykaz personelu Wykonawcy — za+qcznik nr 7 do SWZ.
Aktualny odpis z Maéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 1e zakres jego dzia+alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takze wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oplacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument poMierdzajqcy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziahlnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powsta#e w zwiqzku z realizacja zadania
okreélonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé 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 naleiytego wykonania umowy w formie wp#aty pienieZnej Iub polisy
gwarancji zabezpieczenia roszczefi z tytum niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy), wed%ug zalqczonego wzoru lub na
warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajqoego
- zaJalcznik nr 8 do SWZ.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej nii 6 miesiecy
przed up{ywem terminu sk{adania ofert.
Zamawiajacy zaZada plzedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy plzedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub
bedzie budzié wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie magi sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.
Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zloZyli
dokumentbw potwierdzajacych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupemienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.
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Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:

wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

RozdziaI 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizaoja zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawcq bedq prowadzone w PLN.
3. wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i us/rug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

RozdziaI 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE K|EROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zbZone przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wedMg poniZszych kryteriéw i wag:

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

Najkorzystniejszq ofertq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu naiwiekszq
Iiczbe punktow.

Rozdzial 13: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
2.000.00 zl (sIownie: dwa tysiqce z!)

2. Wadium moZna wnieéé w pieniadzu. poreczeniach bankowych lub poroczeniach spéldzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniqdzu naleZy wp1acic na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank
Pekao SA I/o Ko10brzeg
3. Oryginai dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy detaczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy dolqczyo dowod wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca wadium, jeieli:

1. up?yn31 termin zwiazania ofertq,
2. zawarto umowe,
3. uniewaZniono postgpowanie, a protesty zosta1y ostatecznie rozstlzygniete Iub uplyna’t termin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktory wycofai oferte przed up’tywem terminu skéadania ofert — niezwbcznie po

z102eniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zosta1 wykluczony z postepowania qZ ktérego oferta zostala odrzucona

— niezw1ocznie po z102eniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym z1oienie takiego
wniosku jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sic-g przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. JeZeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktére ma byé zwrécone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jeZeIi Wykonawca. ktérego oferta zosta1a wybrana:

1) odméwii podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stab sie niemo2liwe z przyczyn leZacych po stronie Wykonawcy.
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3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupelnienia oferty nie ztoZyt dokumentéw lub
oswiadczefi potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu albo
petnomocnictw, chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nielezqcych po jego stronie.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zto2ona ofelta do dnia 30.10.2022 r.
Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAt 15: MIEJSCEI TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3. 78-100 Kotobrzeg.

Rozdzial 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
Rozdzial17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktdrego

cztonkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zamowienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z trescia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktOre prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztoZenie 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 wykonawcajlami,
ktérzy ztOZyIi oferty, osobno dla kaZdej z czesci zaméwienia.

2. Zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktérzy zloZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

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

2. O wybmze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cenelwartosc.

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

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

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

2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajacaj zawarcie waznej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia r6wnoczeénie

wszystkich VWkonawcéw, ktérzy ubie ali sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJA NIEA'I DOTYCZACYCH SW2:
1. VWkonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjasniefi, jednak nie pozniej niz 4
dni przed upiem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci

NIRI 10/2022 Strona: 5/26
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specyfikacji warunkow zaméwienia wp1yna! do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.15.00 w dniu.
w ktérym uptywa pomwa wyznaczonego terminu sk1adania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej tresc na stronie internetowej BIP, bez ujawniania edia
zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie. przed up?ywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzglodem
proceduralnym — e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemnielfakseml. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ptzekazane za
pomoca telefaksu uwaia sie za lZOne w terminie, jeZeIi ich treéé dotafla do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przeslanie do1aczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym m: 8 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezw1ocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzia! 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwdanie plzysmguje Wykonawcom, wy1acznie od niezgodnej z przepisami czynnosci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie plzysluguje wy¥acznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spehienia
warunkow udzialu w postepowaniu.

3. Odoanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zosta1y przes1ane faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta’ty doreczone w inny
sposob.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy ptzez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wyficznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spaki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spo{ki z ograniczonq odpowiedzialnoéciq
w Kdobrzegu.

5. Odwo1anie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw. okreélaé
2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo1ania.
Odwo¥anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.

7. Rozpatrujac odwo1anie Prezes Zarzadu Spo1ki moZe je uwzglednic' lub odrzucié.
8. lnformacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesy¥a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zatzqdu Spcflki rozstrzygajqcej odwolanie nie przysmguja dalsze érodki

odwo#awcze.
Rozdzial 24: OGILOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwbcznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktOrego 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 nr 1 do SWZ

Koiobizeg dnia ...... 10.2022 rnazwa adres (finna) Wykonawcy:
..............................................................

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

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

”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spoika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY- OSTATECZNY

Nawiazujqc do ogioszenia o postepowaniu na robote. budowlana:
,,Przebudowa sieci wodociqgowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwéch hydrantowprzeciwpoiarowych DN80 mm w miejscowoéci Kolobrzeg w ul. Stanislawa Dubois, dzialka numer249I5, 230/10,197!4,198,202I8,202/6,355,204,200, obreb 12.”
Postepowanie nr NIRI 10I2022
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia okreélonego w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia(SW2), projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym wcenie: zinetto + naleZny podatekVAT =tj. brutto,Siownie brutto zi .

1. Oferujemy termin wykonanie robét do dnia 31.01.2023 r.
2. oswiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SWZ i szczegoiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za

zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq ofertq do dnia 30.10.2022 r.
4. Udzieiamy 3 ietniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
5 Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania pizedmiotu

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

6. Oéwiadczamy. 2e zawarty projekt umowy zostai pizez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie wpizypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu iterminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

... 'Eé'diii'sl ‘aggs'y'iagas/ Lia'éi'v'ééh’iahyéfi"
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Zalqcznik nr 2 do SWZ
szczeeOLowv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia ,,Plzebudowa sieci wodociagowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz
dwéch hydrantéw przeciwpoiarowych DNBO mm w miejscowoéci Kolobrzeg w ul. Stanisiawa
Dubois, dziaika numer 249I5, 230I10,197I4,198,202l8,20216,355,204,200, obreb 12.”

zgodnie z pozwoleniem na budowe znak: B.6740-00175.2022 z dnia 6 czerwca 2022r i projektem
zagospodarowania terenu. projektem technicznym i specyfikac technicznq.

W ramach zamowienia naleiy wykonaé nastepujqce roboty w zakresie sieci wodociqgowej
1.Roboty przygotowawcze.
2.Roboty drogowe (rozbiorkowe i odtworzeniowe).
3.Roboty ziemne.
4.Roboty technologiczne w tym:
a. sieé wodociagowa wraz z odgaiezieniami: PE 100 RC SDR 17 DNIOD 160 RC TYP 3 w ulicy S.
Dubois od pkt. W1 do pkt. W15; PE 100 RC SDR 17 DNIOD 90 RC TYP 3 0d W10-W16; PE 100 RC
SDR 17 DNIOD 110 RC TYP 3 od W12-W17, od W14 -W18 wraz z uzbrojeniem i osprzetem, zgodnie z
projektem.
5.Roboty odtworzeniowe i porzadkowe.
6.Inne roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, ktbre wg wykonawcy naleZy wykonaé np.:
oznakowanie, zabezpieczenie placu budowy, pozwolenia, decyzje itp.
7.Projekt organizacji ruchu dla robot w pasie drogi gminnej w ulicy S. Dubois z uzyskaniem zatwierdzenia
zgodnie z obowiqzujqcymi pizepisami.
8.Teren dziaiek o numerach: 230/10,202/6,202/8,197/4,249/5,204 obreb 12 jest wpisany do rejestru
zabytkéw.
9. Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé decyzje wiaSciciela pasa drogowego na zajecie celem
wykonania robOt. Koszty zajecia ponosi Wykonawca.
10.Zdemontowana armature; nalezy przekazaé w miejsce wskazane przez lnwestora.
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sie, do wytycznych, uzgodniefi branZowych zawartych w
opracowaniu projektowym.
Wymagania stawiane wykonawcy:

1.Caioéé robOt naleZy wykonaé zgodnie:
a. z dokumentacja budowlana oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montaZowych,
b. aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci wodociqgowych i
kanalizacyjnych na terenie dziaiania ”MVWK" Sp. z 0.0. w Koiobrzegu,
http://www.big.mwik.kolobizeg.QII179,dzial—techniczno-eksgloatacyiny.html z uzgodnieniami i
decyzjami zawartymi w opracowaniu dokumentacji technicznej,
Dokumenty wymagane od Wykonawcy Robot:
1.0éwiadczenie kierownika budowy posiadajqcego odpowiednie uprawnienia do peinienia funkcji
kierownika budowy oraz zaéwiadczenie o wpisie na liste wiaéciwej izby samorzqdu zawodowego
(aktualne na czas realizacji umowy).
2. Zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych.
3.0éwiadczenie geodety o zakresie wykonywanych robbt potwierdzone przez kierownika budowy
(zestawienie diugoSci wbudowanej sieci z podziaiem na érednice i na dziaiki).
4.Protokoiy préb i sprawdzen okreélonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 0d bioru
Robot (protokoiy z odbioru robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu, protokoiy z prob szczelnoéci,
protokoiy z inspekcji kamerq TV kanaiéw, itd.
5.Badania wody (jeZeli dotyczy) wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne
zatwierdzone przez Paristwowa lnspekcje Sanitarnq. Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim
powinna odpowiadaé woda do spoZycia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 w sprawie wymagan dotyczqcych jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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(Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz.U.2015
poz.1989 2 pain. zm.):-Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej prébki,-Liczba Enterokokow
kaiowych w 100ml badanej prébki,-Liczba bakterii E.Coli,-Liczba mikroorganizméw w temp. 22+I-2C w
68+I-4h
6.Protokoiy z odtworzenia nawierzchni w pasach drogowych potwierdzone przez wiaécicieii pasa
drogowego.
7.Wyniki stopnia zageszczenia gruntu.
Ill. Dokumenty stanowiqce prawidiowoéé wykonania przedmiotu odbioru: tj.:
1.Dziennik budowy.
2.06wiadczenie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do peinienia funkcji
kierownika budowy oraz zaéwiadczenie o wpisie na iiste wiaéciwej izby samorzadu zawodowego
(aktualne na czas realizacji kontraktu)
3.Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionym (koiorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacje projektanta o kwalifikacji zmian-
zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane),
4.Mapa Geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w 3 egzemplarzach
wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz. Mapa z domiarami do zasuw w 1 egz. Mapa w wersji
cyfrowej.
5.0éwiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonanych Robot 2 projektem i pozwoleniem na
budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz o doprowadzeniu do naleZytego
stanu i porzadku terenu budowy, (zapis o wbudowaniu wyrobéw budowlanych posiadajqcych znak ,,B”
lub ,,CE”).
6.Wykaz atestéw, certyfikatéw, dekiaracji i zgodnoéci wyrobéw budowlanych u2ytych do wykonania
przedmiotu umowy,
7.0éwiadczenie wiaécicieli dziaiek o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoiy
pizekazania terenu po uporzadkowaniu dla Zarzadcéw.
8.Dokumentacja fotograficzna wszystkich weziéw przedmiotowej sieci wraz z opisem (rysunki).
9.Dokumentacja fotograficzna terenu przed i po zakoficzeniu robét.
10.Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiadaé ponumerowane strony z zaiaczonym
spisem zawartoéci w segregatorze.
11.Nieczyteina i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawq do nieprzystapienia ze
strony Zamawiajqcego do czynnoéci odbioru koricowego.
Dokumentacja powinna zostaé dostarczona na piycie CD (skany).

IV. Uwagi.
1. Roboty zostanq wykonane na podstawie pozwolenia na budowe zgodnie z ustawq Prawo
Budowlane.
2.Wykonawca winien dokonaé wizji Iokalnej placu budowy i jego okolic oraz zebraé, na swéj koszt i
odpowiedziainoéé. wiasnym staraniem, wszelkie informacje mogqce okazaé sie niezbedne do
plzygotowania oferty.
3.Przed wykonaniem robot naieZy przedioZyé lnwestorowi wykaz materiaiéw do wbudowania w
zakresie opracowania celem akceptacji.
4.Przedmiar robOt jest zaiqczony jako material pomocniczy do sporzqdzenia oferty. Dla zakresu
rzeczowego robot okreslonych w Projekcie nale2y sporzadzié w oparciu o wiasny przedmiar.
5.Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia Zamawiajacemu min 3 letniej gwarancji liczonej od
daty podpisania protokoiu odbioru kor‘icowego robot.
6.Tytuiem gwarancji naleZytego wykonania robot Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
zabezpieczenie w formie pienieZnej iub polisy ubezpieczeniowej lgwarancji bankowej w wysokoéci
3 % wartoéci oferty Wykonawcy.
7.Termin realizacji zadania: do 31 styczeri 2023r.
8.Link do dokumentacji:
httgszll1drv.ms/u/s!AIZeUqRokx30fzS-e6NINY?e=leFdTF
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

...............dnia ......... 10.2022 r

nazwa (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Sk¥adajac oferte w postepowaniu na:

,,Przebudowa sieci wodociqgowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwéch hydrantéw
przeciwpoiarowych DNBO mm w miejscowoéci KoIobrzeg w ul. Stanislawa Dubols, dziaika numer
24915, 230/10,197l4,198,202I8,20216,355,204,200, obrgb 12.”
Postepowanie nr NIRI 10I2022

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastlzezefi projekt umowy przedstawiony w SW2;

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

podpis
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Zalqcznik nr 4 do SWZ
nazwa adres (firma) Wykonawcy:
.....................................................

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Przebudowa sieci wodociqgowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwoch hydrantéwprzeciwpoiarowych DN80 mm w miejscowoéci Kolobrzeg w ul. Stanislawa Dubois. dzialka numer249/5, 230I10,197l4,198,202!8,202l6,355,204,200, obreb 12.”
Postepowanie nr NIRI 10/2022

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczeniaz powodu niespeinienia warunkéw w szczegdlnoéci:
1. Firma, kt6ra reprezentujemy nie wyrzqdzila szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujac jenienaleiycie, a szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktOre uprawomocnflo siew okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
2. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og#oszono upadiosci,zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogloszeniu upadtoSci doszJo do zawarcia uk¥adu zatwierdzonegoprawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk+ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieliprzez likwidacje matku upadiego.
3. Firma, ktora reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op#at lub sk¥adek naubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianychprawem zwolnienia, odroczenia, roztoZenia na raty zaleglych ptatnoéci lub wstrzymaniaw cabéci wykonania decyzji w+a$ciwego organu.
4. Osoby reprezentUjace firme. nie zosta{y prawomocnie skazane za przestepstwo popemione wzwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osébwykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celuosiqgniecia korzyéci matkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaiu wzorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwaskarbowego
5. W stosunku do Firmy, kt6ra1 reprezentujemy Sad nie orzek! zakazu ubiegania sie o zaméwienia napodstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groqkary.
6. Nie jesteSmy powiqzani kapita1‘owo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacymw szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spolki cywilnej lub spaki osobowej;b) pe’mieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajqcego, prokurenta,peinomocnika.

dnia .........10 2022 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Przebudowa sieci wodociqgowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwéch hydrantéw
przeciwpoiarowych DN80 mm w miejscowoéci Kolobrzeg w ul. Stanisiawa Dubois, dziaIka numer
249I5, 230I10,197l4,198,202I8,202I6,355,204,200, obreb 12."
Postepowanie nr NIRI 10/2022

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oSwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziam w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spelniam Warunki udzia&u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej.

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

.................... , dnia ..........10 2022 r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

...........................dnia _10.2022 rnazwa adres (firma) Wykonawcy:
...............................................................
...............................................................
...................................................
...............................................................

WYKAZ ROBOT
Postepowanie nr NIRI 10 [2022

Wykaz zrealizowanych w ciqgu ostatnich 5 lat, to znaczy zakoficzonych przed uplywem terminusk+adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziaalnoéci jest krétszy - w tym okresie,1 roboty budowlanej t028amej z przedmiotem zaméwienia.Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmiotyna rzecz ktOrych obiekty i roboty by#y realizowane.

Lp. Nazwa i rodzaj wartoéé prac czas realizacji nazwa i adreszaméwienia powierzonych (naleiy podaé daty) Zamawiajqcegooraz zakres robét Wykonawcy
poczqtek koniec

podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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nazwa adres (firma) Wykonawcy:
...............................................................

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

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

Zaiqcznik nr 7 do SWZ

dnia

WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY

,,Przebudowa sieci wodociqgowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwéch hydrantéw
przeciwpozarowych DN80 mm w miejscowoéci Koiobrzeg w ul. Stanislawa Dubois, dzialka numer
249I5, 230I10,197I4,198,202/8,202I6,355,204,200, obreb 12.”
Postepowanie nr NIRI 10I2022

10.2022 r.

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

. . . Posiadane kwalifikacjel Zakres Podstawa
Lp. , lmlelnazmsko Vuprawnienia czynnoéci dysponowania
01 02 03 04 05
1

2

3

4

UWAGA 1: Wzaiaczniku naIeZy wykazaé Kierownika budowy.

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

..................................... dnia ..........10. 2022 r.

"""5&5};BéBBWQSébfiifiéWééfiiéfié'"""W
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Zalacznik nr 8 do SW2

wzc'JR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja
naleZytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek
edma

1. W zwiazku z umowa o roboty budowlane nr .............. , ktéra zostanie zawarta pomiedzy
zwanadalejiooowiazanym”, a ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z siedzibq:78-100 Kojobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwane dalej ”Beneficjentem”, ktorej przedmiotem jest:

zwana dalej ”umowa",

zwane dalej "Gwarantem". gwarantuje Beneficjentowi nieodwojalnie i bezwarunkowo, na zasadachprzewidzianych w niniejszej gwarancji, zapjate za powstaje w okresie waZnoSci gwarancji, zobowiqzaniaZobowiqzanego, wynikajqce z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi zaopéZnienie.
1) do wysokosci: PLN (sjownie: ......00/100) w przypadku niewykonania lubnienaleZytego wykonania przedmiotu umo ,
2) oraz do wysokosci: ........PLN ( sjownie: ..........................00/100) w przypadku nie usuniecia lubnienaleZytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad lub usterek powstalych w przedmiocie umowy.

KaZda wypjata z tytum niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o te kwote.
3. Niniejsza gwarancja jest wazna:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokojemodbioru stwierdzajacym nale2yte wykonanie przedmiotu umowy, nie dZej jednak niz do dnia................r - w zakresie roszczen z tytu+u niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotuumowy. oraz
2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokojem odbioru stwierdzajacymnalezyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ......r - w zakresie roszczefi z tytuju nieusuniecia lubnienaleZytego usuniecia wad lub usterek powsta’rych w przedmiocie umowy.
4. Beneficjent zobowiazany jest zgtosic w terminie waZnoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,Zadanie zapjaty, pod rygorem odmowy wypjaty éwiadczenia z gwarancji.
5. WypIata z tytuju niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwarantakompletnego Zeldania zaplaty.
6. Wypjata z tytuju niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne Zeldanie zaplaty zawierajqce kwoteroszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:
1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania ptzedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisajy Zedanie zapjaty w imieniu Beneficjenta uprawnionesq do jego reprezentowania,
b) oswiadczenie. 2e Zadana kwota jest nale2na z tytuju Gwarancji w zwiqzku z niewykonaniem lubnienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego.
2) w przypadku nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstajychw przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajqce, 2e osoby, ktére podpisajy wezwanie do zapjaty w imieniu Beneficjentauprawnione sq do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koncowego protokolu odbioru stwierdzajacego naleZyte wykonanieprzedmiotu umowy,
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c) oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunefl w terminie wad lub
usterek powstaiych w przedmiocie umowy i w zwiazku z tyrn zadana z tytulu gwarancji kwota jest mu
naleZna.

7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z upIywem ostatniego dnia terminu

okreélonego w ust. 3 pkt 1),
2) nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad lub usterek powstalych w

ptzedmiocie umowy z upiywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2).
3) zwotnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazah przewidzianych w gwarancji, przed

upiywem terminu waZnoéci gwarancji,
4) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytum niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaleZytego

wykonania przedmiotu umowy, osiagnew kwote wskazanq w ust. 1 pkt 1).
5) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytu+u niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia Iub nienalezytego

usuniecia wad lub usterek powsta#ych w przedmiocie umowy osiqgneiy kwote wskazana w ust. 1 pkt. 2).
8. Gwarancja zabezpiecza zobowiazania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treéciq umowy, z

dnia wystawienia gwarancji.
9. Spory mogqce wyniknqé przy wykonywaniu postanowieh niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez

sad w¥aéciwy dla siedziby Beneficjenta.
IO. Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytutu niniejszej gwarancji Iub obciaZyé jej

prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.
11. Niniejsza gwarancje sporzadzono w dwéch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta

i Gwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiqzany oswiadczamy, ze treéé niniejszej gwarancji jest zgodna ze zloz'onym przez
nas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwaranc

Zobowiqzany
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Zaiacznik do SWZProjekt - Umowa o roboty budowiane MIR/1012022

W dniu ......................... 2022 r. w Koiobizegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentujePawel Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekscie umowy Zamawiajqcym,

a:

.............................. , REGON: ) z siedziba w................................................................................................... wpisanq/ym do RejestruPrzedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w ............................. , ........ Wydziai GospodarczyKrajowego Rejestru Sqdowego. pod numerem KRS .................. iub CEIDG, zwanym w tekécieWykonawca i reprezentowanym przez:

2. .................................................................................
w rezuitacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodzepizeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie zprocedura udzielania zaméwiefiprzez MVifiK Spoika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK 204.12.2019 r.)zostaia zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

PRZEDMIOT UMOWY
1

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje gig wykonaé zadanie, ktorego przedmiotem jestPrzebudowa sieci wodociagowej o érednicy DN160,110,90 mmm oraz dwoch hydrantowprzeciwpoZarowych DN80 mm w miejscowoéci Koiobrzeg w ul. Stanisiawa Dubois, dziaika numer 249/5.230/10,197l4,198,202/8,202/6,355,204,200, obreb 12.- .Link do dokumentacji:
my“drv.ms/u/slAiZeUqRokx30tS-e6N|NY?e=|eFdTF

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustaliiy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sio na dzier‘i podpisania umowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.Termin zakoriczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia: 31.01.2023 r.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie podpisanie protokoiuodbioru koficowego.

P
P

’N
T

‘

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza, 2e zapoznai sie z dokumentacja projektowa i SWZ oraz nie wnosi do niejuwag i uznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.2. Zamawiajacy ma prawo, je2e|i jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poiecaéWykonawcy na pismie wykonanie rozwiazari zamiennych,
3. Skutki poiecel‘i o ktOrych mowa w ust. 2. wydanych przez Zamawiajqcego, mogq stanowic podstawe,do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoficzenia robét. o ktorym mowa w § 2 ust. 3niniejszego dokumentu.

A

§ 4
1. Do obowiqzkéw Zamawiajqcego naieZy:

a) protokéiarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2.,b) ptzekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej okreélajacej roboty,c) dokonanie wszelkich uzgodniefi leiacych po stronie Zamawiajqcego zwiazanych z realizacjaprzedmiotu umowy,
d) przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgioszenia doodbioru,
e) dokonanie odbioru koricowego zgodnie 2 § 11 umowy.
t) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
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2. Do obowiazkéw Wykonawcy naleZy w szczegolnoéci:
a) ustanowienie kierownika budowy, ktory ponosi odpowiedziainoéé za realizacje pizedmiotu

umowy w zakresie praw i obowiqzkow zgodnie z ustawq Prawo budowlane.
b) opracowanie planu bezpieczei’istwa i ochrony zdrowia,
c) przedioZenie Zamawiajqcemu projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcq w ceiu

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajqcego na jej zawarcie.
d) protokolarne przejecie od Zamawiajqcego terenu budowy,
e) poinformowanie, przed przystqpieniem do robét, poszczegolnych uZytkownikbw uzbrojenia

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

f) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robbt, zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

g) przeprowadzenie préb, pomiaréw i sprawdzefi oraz rozruchu technologicznego przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlane -— montaZowych, na wiasny
koszt,

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

(3 kpl. egz. formatu A1) i elektronicznej, (z naniesieniem wszystkich tzednych
charakterystycznych dla armatury, przewoddw: wiotéw i wyiotéw )

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

hamujqcej postep robOt i innych zagroZeniach
I) przedstawienie zestawienia kosztow robét budowlanych, montaZu instalacji i urzqdzen

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

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

okreélona kolejnoéé robétjest konieczna ze wzgiedu na technologie realizacji.
q) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robbt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
r) wykonanie na swéj koszt odkrywki elementéw robbt budzacych watpiiwoéci w ceiu sprawdzenia

jakoéci ich wykonania, jeZeIi wykonanie tych robbt nie zostaio zgioszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

5) p0 zakoriczeniu robbt uporzqdkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajqcemu
w terminie ustalonym na odbiér robot,

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

i podwykonawcow urzadzeri,
v) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy, wyznaczonych pizez

Zamawiajacego,
w) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robbt. ich czeéci qz urzqdzefi,

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

UBEZPIECZENIE
§5

Wykonawca pizedstawi réwniez opiaconq polise ..... nr ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone przez Wykonawce
wtrakcie realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizacja zadania okreélonego w umowie. pizy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéc zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy pizy zastosowaniu materiaiéw wiasnych.
Materiaiy, o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreélonym w art. 10 — ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 201 Or. nr 243 poz. 1623 2 péin. zm.) oraz powinny odpowiadaé co do jakoSci wymogom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92 poz.
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881). Wszystkie uZyte materiaty powinny byé fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaieceniombran20wym oraz posiadaé znak CE.

2. Na kaz'de Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanychwyrobéw budowlanych dokument (okreélony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajqcydopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjai ludzki oraz materiaiy wymagane dozbadania na Zeldanie Zamawiajacego, jakoéci robbt wykonanych z materiaiéw Wykonawcy na tereniebudowy, a takZe do sprawdzenia cieZaru i iloéci zu2ytych materiaiéw.4. Zamawiajacy moZe zadaé wykonania badari w ceiu sprawdzenia. jakoéci wykonanych robot lubmateriatow i urzqdzer’i wbudowanych ldostarczonych/ zlecajac je specjaiistycznej jednostce lubcedujqc obowiqzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.
5. JeZeli w rezultacie przeprowadzonych badafi okaZe sie, 2e zastosowane materiaiy, urzajdzenia qzwykonanie robét jest niezgodne z umowq to koszty badar‘i obciaZaja Wykonawce, zas gdy wynikibadar'i wykaZa, 2e materiaty badz’ wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badafioboiaZajq Zamawiajqoego.
6. Wszystkie materiaiy nie nadajqce sis; do ponownego wbudowania lub wykorzystania i wymagajacewywozu a pochodzqce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, np. robot rozbiorkowych,ziemnych bedq stanowiiy wiasnoéo Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE I ZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zakres Izeczowy robét
1) Sitami wiasnymi TAKINIE (nfepotrzebne skreélié)
2) Sitami podwykonawcéw TAKINIE (niepotrzebne skreélié)
Podwykonawca wykona czeéé zaméwienia w zakresie ....................................................3) Siiami wtasnymi i podwykonawcéw TAKINIE (niepotrzebne skreélié)Nazwa firmy podwykonawcy/ow.......................................................................................2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcq jest wymagana zgodaZamawiajacego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawi Zamawiajacemu czeéédokumentacji dotyczaca wykonania robOt przez Podwykonawce.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

1. Wykonawca najpoiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego jej wykonaniaw wysokoéci 3% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za pizedmiot umowy, tj. kwote ................z}, w formie gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktérej treéé zostaniezaakceptowana przez Zamawiajqcego.
2. Strony ustalajq, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze kohcowym robét zostanie zwroconeWykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisaniaprotokoiu kor‘icowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowyjest przeznaczone na pokrycie roszczefi z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone po upiywieokresu gwaranoji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .3. Zabezpieczenie, siuZy pokryciu roszczer'I z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonaniaumowy, w tym rowniez kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

1. Strony ustalajq, ze obowiqzujacq ich formq wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowyokreélonego w § 1, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
2. Wynagrodzenie okreSione w § 1;obejmujewsze|kie roboty, ktorych rozmiaru i kosztéw nie moZna byioprzewidziec w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoziiwienia uZytkowaniaprzedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi . ztbrutto (sfownie z}: ....................................................
4. Za roboty nie wykonane. a objete dokumentacja projektowa, specyfikac technicznqi wyszczegélnione w szczegoiowym opisie zaméwienia wynagrodzenie nie pizysiuguje.5. Za ustalenie iloéci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kaikuiacji wynagrodzeniaryczaitowego odpowiada wyiacznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiqzany do zdobycia wszelkichinformacji, ktére moga byé konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zaméwienia.
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KARY UMOWNE
§ 10

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

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

brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kazda rozpoczetq dobe zwioki.
b) za nieterminowe zakoficzenie przedmiotu umowy okreélonego w § 2 ust. 3 w wysokosci

0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kaq rozpoczeta dobe zwloki.
c) za przekroczenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych ptzy odbimze lub w

okresie gwarancji i rekojmi w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3
umowy, Iiczonego od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

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

2) Zamawiajqcy 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.

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

4. Wykonawca wyraZa zgodel na dokonanie przez Zamawiajacego potrqcenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

5. Lemma wysokoéé kar umownych nie moze przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 9 ust. 3 umowy.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE
§ 11

. Strony postanawiaja, 2e przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy okreélony w § 1
2. Strony zgodnie postanawiajq, 2e beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robbt:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.

3. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajqcych zakryciu Wykonawca winien zgiaszaé gotowoéé do
odbioréw, o ktérych mowa wyZej, wpisem do Dziennika Budowy. W razie zaniechania powszego
obowiazku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiérki wykonanych elementéw i ich
ponownego wykonania. Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior robot zanikajqcych i
ulegajacych zakryciu w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca zgiosi pisemnie Zamawiajqcemu gotowoso do odbioru.
5. Wykonawca zgiosi Zamawiajacemu gotowoéc do odbioru koficowego przedmiotu umowy, wpisem do

Dziennika Budowy i jednoczeénie pisemnie Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych obovyiqzkbw
obciaé bedq Wykonac

6. Przed odbiorem koficowym robbt Wykonawca jest zobowiqzany uporzadkowao teren, na ktérym
wykonywane byiy prace bedqce przedmiotem umowy i przekazaé go Zamawiajacemu w terminie
odbioru koficowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér przedmiotu umowy w ciagu 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoéci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

8. 0 terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowiqzek poinformowania podwykonawcéw.
przy udziale ktérych wykonywai przedmiot umowy.

9. W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu:
1) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robbt z dokumentacja projektowa,

obowiazujqcymi normami, przepisami,
2) kom Ietn dokumentac' o konawcz wraz 2 ma ow konawcz wraz z informac'

u rawnione o eode o z odnoéci us uowania obiektu budowlane o z ro'ektem
zagospodarowania dziafki Iub terenu).

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, 2e
wbudowane wyroby budowlane sq zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186.).

10.Je2eli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu przysiugujq
nastepujace uprawnienia:

u—
\
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1) jez‘eli wady nadaje sie do usuniecie, moZe odméwié odbioru do czasu usuniecie wad, wyznaczajactermin na ich usuniecie. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, zioZony przed upiywem terminuna usuniecie wad, Zamawiajacy mole przediuzyé ten termin.2) jeZeIi wady nie nadaja sie do usuniecia:
a) je2e|i nie uniemoziiwiaja one lub znacznie utrudniaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie zprzeznaczeniem, m02e przyjqé przedmiot odbioru obnizajec odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;b) jeZeli uniemoZliwiajq one lub znacznie utrudniaja uZytkowanie zgodnie z przeznaczeniemZamawiajecy nie odstepujac od umowy i zachowujqc prawo do kar umownych, moZe Zedaé wykonaniaprzedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonanie Iub zlecié wykonanie przedmiotuodbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaéptzedmiot odbioru wiasnym staraniem.
11. Wykonawca nie moZe odméwié usuniecie wad bez wzgledu na wysokoéé zwiqzanych z tym kosztow.12. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych upizednio robbtjako wadiiwych.13. Pizedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: p. Anna Piatkowska.14. Przedstawicieiem Wykonawcy na placu budowy jest kierownik budowy.15. P0 stronie Wykonawcy osobaj odpowiedzialna za realizacje zaméwienia bedzie

16. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedziesporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysyiana faksem lub pocteiektroniczna musi byé dodatkowo kazdorazowo, bezzwiocznie potwierdzona przesyika pisemnq wysianqpoct lub doreczonq osobiscie na adres Zamawiajacego.
17. Wszeikie zmiany skiadu osobowego pizedstawionego przez Wykonawce na etapie postepowania oudzieienie zaméwienia publicznego wymagaje zgody Zamawiajacego wyraZOnej na piémie pod rygoremniewaZnoSci.
18. Wykonawca we wniosku o zmiane skiadu osobowego moie proponowaé tylko osoby, ktérychkwalifikacje speiniaja odpowiednio wymagania okreélone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca wrazz wnioskiem obowiqzany jest przedioZyé Zamawiajacemu dowody potwierdzajace speinianie tychwymagan.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZyta starannosciq, zgodnie z zasadamiwiedzy technicznej i obowiqzujacymi pizepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie.Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaiy i urzqdzenia dostarczone przez niego beda nowe, peinejwartosci handlowej i nadajace sie do u2ycia w celu im przeznaczonym.2. wykonawca udziela Zamawiajecemu gwarancji i rekojmi na pizedmjot umowy zgodnie z oferte naokres 36 m-cy liczac od daty bezusterkowego odbioru kor'icowego robét.3. Bieg terminu okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie dostarczenia Zamawiajqcemu przezWykonawce bezusterkowego koncowego protokoiu odbioru przedmiotu umowy.4. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z p62n. zm.) rozszerza sieodpowiedzialnoéé z tytuiu rekojmi na okres gwarancji.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiqzany jest do bezpiatnego usuniecia wszelkich usterek i wadw terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie ostwierdzeniu usterki (wady) moZe byé przekazane faksem. Wykonawca jest zobowiezany dopotwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgioszeniu w czasie nie diuiszym m: 12 godz. od momentujego przekazania.
6. W przypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad Zamawiajacy maprawo usunqéje we wiasnym zakresie lub ziecié ich usuniecie innemu podmiotowi a kosztami obciqzyéWykonawce bez utraty praw gwarancji i rekojmi.
7. Wykonawca oSwiadcza. 2e jest jedynym zobowiazanym do wykonywania zobowiezan z tytuiugwarancjijakosci i rekojmi.
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WARUNKI PLATNOSCI
§ 13

1. Strony postanawiaja. 2e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywao sie bedzie po
zakoriczeniu robot i ich bezusterkowym odbiorze koncowym.

2. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawca bedzie sporzadzony przez Strony
izatwierdzony przez Zamawiajacego bezusterkowy protokoi koricowy odbioru robot.

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

4. wykonawca nie moZe przenieéé wieizytelnoéci Iub praw przysiugujqcych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§ 14
1. Termin piatnoéci faktury 30 dni od daty wpiyniecia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo

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

2. W razie opOZnienia w zapiacie wieizytelnoéci pienieinych Zamawiajqcy zobowiazuje sie do zapiaty
ustawowych odsetek za opéZnienie.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 15

1. Zmiana postanowiefi zawaitej umowy moZe nastapié za zgoda obu stron wyrazona na piémie pod
rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.

2. Zmiana umowy mOZe nastapié:
1) w zakresie przediuZenia terminu zakoriczenia robbt o okres trwania przyczyn z powodu ktérych

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

robot, w szczegélnoéci z powodu technologii realizacji prac okreélonej umowa, normami
iinnymi przepisami. wymagajqcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. jeZeli koniecznoéé
wykonanie prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci. za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé (np. wysokie lub niskie temperatury, siine wiatry, diugotiwaie i obfite opady
deszczu i Sniegu),

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

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

d) z powodéw, za ktore odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajqcy, a w szczegélnoéci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoéci dokonania zmian
dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim wlw okolicznoéci miaiy Iub beda mogiy mieé
wpiyw na dotrzymania terminu zakoficzenia robét,

e) gdy wystqpi opéZnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolefi. uzgodnier‘i, itp. do
wydania ktérych wiaéciwe organy sq zobowiqzane na mocy plzepis¢5w prawa, jeéli opéZnienie
pizekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wlw decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sq nastepstwem okoiicznosci, za ktOre Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé,

f) gdy wystapi koniecznoéé wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzieienia
zamowiefi dodatkowych, ktére wstlzymuja Iub opozniaja realizacje przedmiotu umowy,

g) jeéii wystqpi brak moZliwoSci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2 przyczyn
niezale2nych od Wykonawcy.

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

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie pizedmiotu umowy- nie przewiduje sin: zmiany
wynagrodzenia ryczaitowego.

3. Zmiana umowy nastqpié mom 2 inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej. ktére powinny zawieraé:

1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wpiyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.
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4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powsta{ych okolicznoéci w formieopisowej i Maéciwie umotywowanej (protokdi wraz z uzasadnieniem) przez powotanq przezZamawiajqcego komisje technicznq, w sk{adzie ktérej bedq min. inspektor nadzoru oraz kierownikbudowy.
5. Niezaleinie od powyzszego, Zamawiajqcy i Wykonawca dopuszczajq moiliwoéé zmian redakcyjnychumowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrachpublicznych.
6. Zamawiajacy dopuszcza moZliwoSé wprowadzenia robot zamiennych, ktérych wartoéé nie zwiekszawynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 umowy. Podstawq wprowadzenia robotzamiennych bedzie protokéi koniecznoéci robét zamiennych sporzqdzony plzez lnspektora nadzoruinwestorskiego na zasadach okreélonych w niniejszym paragrafie.

§ 161. Oprécz wypadkdw wymienionych w treéci tytulu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajqcemu przystugujeprawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy nie leZy winteresie publicznym, czego nie moZna by#o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,Zamawiajqcy moZe odstqpic’: od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci opowszych okolicznoéciach. W takim wypadku wykonawca moZe zqdaé jedyniewynagrodzenia naleZnego mu 2 tytuiu wykonania czeéci umo .b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,c) Wykonawca nie rozpocza) robot bez uzasadnionych oraz nie podejmuje ich pomimo wezwaniaZamawiajqcego ZJOZonego na pi$mie,d) Wykonawca przenrva! realizacje robbt bez uzasadnionych przyczyn i przema ta trwa d#u2ej niz14 dni.
e) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 12umowy.
f) odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoéciq postanowier‘t umowy w zakresieodpowiedzialnoéci Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie plzedmiotu umowy,opisanych w § 10 umowy.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w treéci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysMgujeprawo do odstqpienia 0d umowy w szczegélnoéci, jeZeIi:a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robOt lub podpisania protokomodbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawca, i2 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianychokolicznoéci nie bedzie mom spemié swoich zobowiazafi umownych wobec Wykonawcy,3. Strony mogq odstapic': od umowy w termime 30 dni daty od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciachstanowiacych podstawe odstqpienia. Odstapienie od umowy wywotuje skutki ex nunc— czyli od chwilizioz‘zenia oéwiadczenia o odstqpieniu.4. Odstapienie od umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoSci i powinnozawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiajqcego obciaZajq nastepujaceobowiqzki szczegdowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacegosporzadzi szczegobwy protokd inwentaryzacji robétw toku wg stanu na dziefi odstapienia,2) jeZeli Wykonawca nie przedstawi protokom. o ktdrym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie,

3) protoké) spoaqdzony zgodnie z pkt. 2) stanowié bedzie podstawe do wzajemnych rozliczefi,4) Wykonawca w ciagu 7 dni zabezpieczy ptzerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
5) Wykonawca w ciagu 7 dni sporzqdzu wykaz tych materiatéw. konstrukcji lub urzadzefi, ktére niemogq byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robbt nie objetych niniejszaumowq, jeZeli odstqpienie od umowy nastapib z przyczyn niezaleinych od niego,6) Wykonawca w ciagu 7 dm zgiosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt

za ktére Wykonawca nie odpowiada,7) Wykonawca niezwbcznie, a najpdz’niej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowyurzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalez'ace do niegomateriaiy i urzadzenia,
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8) Wykonawca w ciagu 10 dni od daty odstapienia przekaZe Zamawiajqcemu uporzadkowany
teren budowy,

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

za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia i za roboty zabezpieczajace.
b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreélonych w pkt. 3 niniejszego

paragrafu umowy,
c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztbw budowy

obiektéw zaplecza urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy. chyba 2e Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzeh,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj 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
wystapienia na droge sadowa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowaj stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

519

Zmiana postanowiefi zawartej umowy Iub ktéregokolwiek z zatacznikéw, stanowiqcych integralna czeéc

niniejszej umowy ~ moZe nastapié za zgodq obu stron, wyraZonq na piémie w formie aneksu do umowy.

pod rygorem niewaZnosci.
§ 20

Umowe niniejszej sporzqdza sie w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach. z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zalgcznik do umowz:
1. Szczegélowy Opis Zaméwienia
2. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalez'ytego wykonania umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zaiacznik nr1 do umowy
szczseémwv oms ZAMOWIENIAPrzedmiot zaméwienia ,,Przebudowa sieci wodociqgowej o §rednicy DN160,110,90 mmm orazdwoch hydrantow przeciwpoiarowych DN80 mm w miejscowoéci Koiobrzeg w ul. StanislawaDubois, dzialka numer 249/5, 230l10,197l4,198,202I8,20216,355,204,200, obreb 12.” zgodnie zpozwoleniem na budowe znak: B.6740-00175.2022 z dnia 6 czenivca 2022r i projektemzagospodarowania terenu, projektem technicznym i specyflkacja technicznq.

W ramach zamowienia naleiy wykonaé nastepujqce roboty w zakresie sieci wodociqgowej1 .Roboty przygotowawcze.
2.Roboty drogowe (rozbiérkowe i odtworzeniowe).
3.Roboty ziemne.
4.Roboty technologiczne w tym:
a. sieé wodociagowa wraz z odgaiezieniami: PE 100 RC SDR 17 DNIOD 160 RC TYP 3 w ulicy S.Dubois od pkt. W1 do pkt. W15; PE 100 RC SDR 17 DNIOD 90 RC TYP 3 od W10-W16; PE 100 RCSDR 17 DNIOD 110 RC TYP 3 od W12~W17, od W14 -W18 wraz z uzbrojeniem i osprzetem, zgodnie zprojektem.
5.Roboty odtworzeniowe i porzadkowe.
6.lnne roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. ktére wg Wykonawcy naieZy wykonaé np.:oznakowanie, zabezpieczenie piacu budowy, pozwolenia, decyzje itp.7.Projekt organizacji ruchu dla robbt w pasie drogi gminnej w uiicy S. Dubois z uzyskaniem zatwierdzeniazgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
8.Teren dziaiek o numerach: 230/10,202/6,202/8,197l4,249l5.204 obreb 12 jest wpisany do rejestruzabytkéw.
9. Wykonawca jest zobowiqzany uzyskaé decyzje wiaSciciela pasa drogowego na zajecie celemwykonania robbt. Koszty zajecia ponosi Wykonawca.
10.2demontowana armature naleZy przekazaé w miejsce wskazane przez Inwestora.Wykonawca zobowiazany jest stosowaé sie do wytycznych, uzgodniei‘i bran20wych zawartych wopracowaniu projektowym.
Wymagania stawiane wykonawcy:

1.Caioéé robot naieZy wykonaé zgodnie:
a. z dokumentacja budowlanq oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,
b. aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci wodociagowych ikanalizacyjnych na terenie dziaiania ,,MV\fiK" Sp. z 0.0. w Koiobrzegu.http://www.bip.mwik.koiobizeq.pll179.dziai-techniczno-eksploatacyiny.html z uzgodnieniami idecyzjami zawartymi w opracowaniu dokumentacji technicznej,Dokumenty wymagane od Wykonawcy Robot:
1.0éwiadczenie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do peinienia funkcjikierownika budowy oraz zaéwiadczenie o wpisie na liste wiaéciwej izby samorzadu zawodowego(aktualne na czas realizacji umowy).
2. Zawiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych.
3.0éwiadczenie geodety o zakresie wykonywanych robét potwierdzone przez kierownika budowy(zestawienie diugoéci wbudowanej sieci z podziaiem na érednice i na dziaiki).4.Protokoiy préb i sprawdzen okreéionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbioruRobot (protokoiy z odbioru robot zanikajqcych/ulegajacych zakryciu, protokoiy z prob szczelnoéci,protokoiy z inspekcji kamerq TV kanaiow, itd.
5.Badania wody (jeZeli dotyczy) wykonane przez iaboratorium akredytowane lub innezatwierdzone przez Panstwowa lnspekcje Sanitamq. Wymagane parametry mikrobioiogiczne jakimpowinna odpowiadaé woda do spoZycia zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia07.12.2017 w sprawie wymagar'i dotyczqcych jakoéci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi(Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz.U.2015
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poz.1989 z pOZn. zm.):-Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej prébki,-Liczba Enterokokow
kaiowych w 100ml badanej probki,-Liczba bakterii E.Coli,-Liczba mikroorganizmow w temp. 22+I-ZC w
68+l-4h
6.Protokoly z odtworzenia nawierzchni w pasach drogowych potwierdzone przez wiaécicieli pasa
drogowego.
7.Wyniki stopnia zageszczenia gruntu.
III. Dokumenty stanowiqce prawidlowoéé wykonania przedmiotu odbioru: tj.:
1.Dziennik budowy.
2.0éwiadczenie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do peinienia funkcji
kierownika budowy oraz zaéwiadczenie o wpisie na Iiste wiaéciwej izby samorzadu zawodowego
(aktualne na czas realizacji kontraktu)
3.Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionym (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacja projektanta o kwalifikacji zmian-
zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane),
4.Mapa Geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w 3 egzempiarzach
wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz. Mapa z domiarami do zasuw w 1 egz. Mapa w wersji
cyfrowej.
5.03wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonanych Robot 2 projektem i pozwoleniem na
budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz o doprowadzeniu do naleZytego
stanu i porzadku terenu budowy, (zapis o wbudowaniu wyrobow budowlanych posiadajacych znak ,,B”
lub ,,CE”).
6.Wykaz atestéw, certyfikatéw, deklaracji i zgodnoéci wyrobéw budowlanych utytych do wykonania
przedmiotu umowy,
7.0éwiadczenie wiaécicieli dziaiek o pizywr6ceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoiy
przekazania terenu po uporzadkowaniu dla Zarzadcéw.
8.Dokumentacja fotograficzna wszystkich weziow przedmiotowej sieci wraz z opisem (rysunki).
9.Dokumentacja fotograficzna terenu przed i po zakoficzeniu robbt.
10.Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, piasiadaé ponumerowane strony z zaiaczonym
spisem zawartoéci w segregatorze.
11.Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawq do nieprzystapienia ze
strony Zamawiajqcego do czynnoéci odbioru kohcowego.
Dokumentacja powinna zostaé dostarczona na piycie CD (skany).

V. Uwagi.
1. Roboty zostanq wykonane na podstawie pozwolenia na budowe zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.
2.Wykonawca winien dokonac wizji Iokalnej placu budowy i jego okolic oraz zebraé, na swéj koszt i
odpowiedzialnoéc, wiasnym staraniem. wszelkie informacje mogqce okazaé sie niezbedne do
przygotowania oferty.
3.Przed wykonaniem robbt naleZy przedioZyé Inwestorowi wykaz materiaiéw do wbudowania w
zakresie opracowania ceiem akceptacji.
4.Przedmiar robot jest zaiqczony jako materiai pomocniczy do sporzqdzenia oferty. Dla zakresu
Izeczowego robdt okreélonych w Projekcie naiezy sporzadzié w oparciu o wiasny przedmiar.
5.Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia Zamawiajqcemu min 3 letniej gwarancji liczonej od
daty podpisania protokoiu odbioru koficowego robot.
6.Tytuiem gwarancji naIeZytego wykonania robot Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
zabezpieczenie w formie pienieznej lub polisy ubezpieczeniowej Igwarancji bankowej w wysokoéci
3 % wartoéci oferty Wykonawcy.
7.Termin realizacji zadania: do 31 styczei‘i 2023r.
8.Link do dokumentacji:
htt s://1drv.ms/u/s!AIZSsrUdC Rokx30fzS-e6NINY?e=IeFdTF


