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Nr postępowania nadany przez zamawiającego: ZP-2/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie”
- w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Projekt ubiegający się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(konkurs nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19) Oś Priorytetowa - V Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Subregionu Centralnego).

Poręba, dnia 29.01.2020r.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Nr postępowania - oznaczenie zamawiającego: ZP-2/2020
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu
i załączników. W przypadku uwag czy wątpliwości proszony jest o zasygnalizowanie ich przed
terminem składania ofert, gdzie żądanie wyjaśnień w pierwszej połowie terminu do składania
ofert spowoduje, że zamawiający zawsze udzieli odpowiedzi na podniesione zapytanie.
Szczegóły i zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami wskazuje między innymi
rozdział VII niniejszej SIWZ. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości
zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca winien zwrócić uwagę
na terminy wskazane przez zamawiającego i przestrzegać wymagań tam wskazanych.
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien przyjąć, że
w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, a w
drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający będzie stosował procedury przewidziane w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp)
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba,
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres administratora. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
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postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa kanalizacji sanitarnej w
Porębie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres co najmniej 7 lat od dnia wpływu ostatniej płatności na konto beneficjenta (płatności
na realizację projektu), a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w
przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
____________________
−
−

−

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*
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III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ROBOTA BUDOWLANA. Zakres i sposób realizacji przedmiotu
zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 2 i 2a do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Wszystkie prace objęte przedmiotem postępowania i umowy powinny być wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem niniejszego postępowania jest
robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy pzp.
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia podanym w siwz, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany, informację o
takiej konieczności należy zgłosić bezpośrednio zamawiającemu. Osoby przygotowujące opis
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie są umocowane do udzielania
jakichkolwiek informacji wykonawcy/uczestnikowi postępowania.
3.2. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności,
Zamawiający będzie stosował zasady i wymagania narzucone warunkami niniejszego
postępowania, umową i przepisami prawa obowiązującego w kraju.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący
zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie z
warunkami BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu
obiektów istniejących.
3.6. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zastosowanych materiałów
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do
opisywanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o
których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp i wymagają akceptacji zamawiającego.
4. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do udzielenia na
zrealizowany przedmiot zamówienia minimalnego 3 letniego okresu gwarancji i 3 letniego
okresu rękojmi, na cały przedmiot zamówienia, od wydana rzeczy i jego odbioru przez
zamawiającego. Jednocześnie wydłużenie w/w okresów jest możliwe. W takim przypadku
zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach
oceny ofert.
5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie
programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji
projektowej i robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, aż do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. I.
Zakres zamówienia obejmuje:
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1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru
robót, kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż) dla budowy, mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Porębie o wydajności średniodobowej 866 m3/d, a maksymalnej
dobowej 1212 m3/d zlokalizowanej na dz. ew. nr 6258/3 obręb Poręba, natomiast równoważna
liczba mieszkańców wynosi 5413 RLM.
Podstawowymi elementami oczyszczalni są: - zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego, wielofunkcyjny reaktor biologiczny - urządzenia do przeróbki osadu nadmiernego, - instalacje
dezodoryzacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 i 2a.
6. KLAUZULE SPOŁECZNE - wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. 2018
poz. 917 z późniejszymi zm.) dalej k.p.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników fizycznych wykonujących
pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności obejmujących między innymi:
 przygotowanie terenu pod budowę,
 wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
 wykonywanie robót instalacyjnych w budynkach,
 wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych,
 prace związane z sadzeniem roślin oraz utrzymywaniem terenów zielonych.
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegające na kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorze nad robotami budowlanymi, jak i nie dotyczy osób wykonujących
prace specjalistyczne.
6.1. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne
oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt. 6 są zatrudniane przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to musi być podpisane przez osobę/y
upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę
umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem
odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych
w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące
podwykonawców.
6.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej
czynności.
6.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
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a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
6.4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6.5. Wykonawca przedkładając na podstawie art. 143b ustawy pzp projekt umowy
o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje zakres i te czynności,
które wymuszają zawarcie umowy o pracę (jeżeli wynika ten obowiązek z k.p.) ma obowiązek
uwzględnić w takiej umowie/projekcie umowy wymagania zawarte w niniejszej SIWZ
/rozdziale.
6.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni mają obowiązek ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego jej
zabezpieczenia. W każdym przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą.
V. Wykluczenie - warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych zapisami niniejszej
SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
1. WYKLUCZENIA.
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1.1. Zgodnie z treścią art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
Art. 24 ust. 1 ustawy pzp
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r.- Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o
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odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z
2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.2. Zamawiający wprowadza także w tym postępowaniu podstawy do wykluczenia
przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz.978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz.233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016r. poz.615);
1.3. Terminy. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt 13
lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d,
b) w art.24 ust.1 pkt 15,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
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przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców (art. 23 ustawy Pzp konsorcjum) każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie
musi wykazać to w postępowaniu - podobnie jak wykonawca składający ofertę samodzielnie.
1.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak
podstaw do wykluczenia złożyli oświadczenia / dokumenty w postępowania wg następujących
zasad (przedziały czasowe):
 na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z
wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
(przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku oferty wspólnej
(konsorcjum) składa to oświadczenie każdy z jej uczestników? W przypadku podmiotu
który udostępnia wykonawcy zasoby (art. 22a ust 1 i ust 2) oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia zostało zawarte przykładowym oświadczeniu – załącznik nr 4 do
SIWZ. Dokument pod rygorem nieważności wykonawca składa w formie pisemnej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia go w formie elektronicznej poprzez środek
komunikacji elektronicznej.
 Na podstawie art. 24 ust. 11 każdy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej : Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej) informacji „z
otwarcia ofert” (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ), przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) składa to oświadczenie każdy
z jej uczestników. Uwaga – oświadczenie/wypełniony załącznik nr 5 nie należy składać
do oferty. Aby złożenie oświadczenia było skuteczne, należy je złożyć dopiero po
otwarciu ofert (zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). Zamawiający
wymaga złożenia takiego oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
złożenia go w formie elektronicznej poprzez środek komunikacji elektronicznej.
 W trakcie badania i oceny ofert, gdy zamawiający dokona punktacji ofert nie
podlegających odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegali wykluczeniu - zostanie
wezwany wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentu
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, który został wskazany w rozdział VI
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pkt 3.1. SIWZ (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5
pkt 1 ustawy) z obowiązkiem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postępowania z art. 24 ust. 5 pkt 1 w terminie zakreślonym w tym wezwaniu.
Dokument ten wszyscy wykonawcy nie muszą składać do oferty, gdyż ta czynność nie
ma większego wpływu na sposób prowadzenia procedury badania i oceny ofert
wskazanej powyżej. W przypadku oferty wspólnej dokument potwierdzający, na
wezwanie o którym była mowa powyżej muszą złożyć wszyscy wykonawcy składający
ofertę wspólną. Dokumenty te, wykonawcy mają obowiązek złożyć w formie pisemnej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia go w formie elektronicznej poprzez środek
komunikacji elektronicznej.
2. WARUNKI UDZIAŁU.
2.1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu.
2.1.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
2.1.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
 Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub
finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
1 000 000,00 złotych.
2.1.3) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
 w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co minimum jedną
robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum
Qdśr = 800 m3/dobę wraz z projektem takiej oczyszczalni.
Jednocześnie, gdy wykonawca korzysta z zasobów innego wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wymaga się, aby podmiot udostępniający zasoby
zrealizował tą część (w praktyce jako podwykonawca – art. 22a ust 4 ustawy pzp).
 skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
a) osobę na stanowisko projektanta w specjalności sanitarnej posiadającą:
 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
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doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji
projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę (w rozumieniu Prawa
Budowlanego) oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 800m3/dobę,
b) osobę na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą
 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń;
c) osobę na stanowisko projektanta w specjalności elektrycznej i AKPiA posiadającą
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
d) Kierownik budowy (1 osoba) - niniejsza osoba winna posiadać:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od
daty uzyskania odpowiednich uprawnień);
e) Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) - niniejsza osoba winna posiadać:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
f) Kierownik robót w specjalności elektrycznej i AKPiA (1 osoba) - niniejsza osoba winna
posiadać:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Ocena spełnienia przez wykonawcę tego warunku będzie składała się z dwóch etapów.
W terminie składania ofert każdy z wykonawców ma obowiązek złożenia wstępnego
oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku, gdy zamawiający w wyniku procedury badania i oceny ofert ustali, który
wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, zwróci się do tego wykonawcy z żądaniem złożenia
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie ww warunku udziału w postępowaniu.
2.2. Zasady wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w ofercie.
2.2.1. Sposób wykazania spełnienia ww warunków w niniejszym postępowaniu będzie polegał
na tym, że na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp każdy wykonawca do oferty składa
oświadczenie (przykładowe rozwiązanie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), w którym zostanie
złożona wstępna deklaracja o spełnieniu warunków udziału. W przypadku oferty wspólnej (art.
23 ustawy Pzp - konsorcjum) oświadczenie składa co najmniej jeden z jej uczestników (ten
wykonawca, który dany warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie.
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2.2.2. Oświadczenie składane do oferty wykonawcy mają obowiązek złożyć w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza złożenia go w formie elektronicznej
poprzez środek komunikacji elektronicznej.
2.2.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.
2.2.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Przykład takiego zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Dokument ten,
wykonawcy mają obowiązek złożyć do oferty w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
złożenia go w formie elektronicznej poprzez środek komunikacji elektronicznej.
UWAGA!
Zobowiązane to należy złożyć do oferty (przykład załącznik nr 6), podpisuje je podmiot
udostępniający swoje zasoby. W treści zobowiązania należy wskazać, w jakim zakresie zostaną
udostępnione zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu
podać dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna
nazwa, NIP; REGON; PESEL). Podpis pod takim zobowiązaniem ma złożyć osoba umocowana do
składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu/osoby.
Należy także wskazać/przypomnieć, że w przypadku korzystania przez wykonawcę z
zasobów innego podmiotu w oparciu o art. 22a ustawy Pzp w treści oferty, zgodnie z art. 25a
ust. 3 ustawy Pzp musi zostać złożone oświadczenie, że podmiot udostępniający swoje zasoby
nie podlega wykluczeniu z postępowania (propozycja oświadczenia została zawarta
w załączniku nr 4 do SIWZ),
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Ocena będzie dokonana
poprzez sprawdzenie w treści oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z
postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ).
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1.
Zamawiający przypomina, że w przypadku, gdy w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust
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1 i ust 2 ustawy pzp, należy wypełnić wymaganie określone w art. 22a ust 4. Podmiot
udostępniający zasoby ma w praktyce zrealizować tą część zamówienia, w której
udostępnia zasoby. Zamawiający wymaga więc, aby wykonawca zakreślił ten zakres w
treści oferty, wskazując, a jakiej części zamówienie będzie realizowane przez podmiot
udostępniający zasoby (pkt 2 formularza oferty – załącznik nr 1 do siwz).
2.3. Wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń związanych z warunkami udziału
w postępowaniu.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu złożyli w postępowaniu oświadczenia / dokumenty wg
następujących zasad:
 na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z
wykonawców składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku oferty wspólnej
(konsorcjum) składa to oświadczenie co najmniej jeden z jej uczestników lub ci
wykonawcy, który ten warunek spełniają? Oświadczenie pod rygorem nieważności
wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia go w formie
elektronicznej poprzez środek komunikacji elektronicznej.
 W trakcie badania i oceny ofert, gdy zamawiający dokona punktacji ofert nie
podlegających odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegali wykluczeniu - zostanie
wezwany tylko jeden wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (z największą
ilością punktów) do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, który został wskazany w pkt rozdział IV pkt 3 SIWZ z
obowiązkiem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w terminie
zakreślonym w tym wezwaniu. Dokument ten wszyscy wykonawcy nie muszą składać do
oferty, gdyż ta czynność nie ma większego wpływu na sposób prowadzenia procedury
badania i oceny ofert wskazanej powyżej. W przypadku oferty wspólnej dokument
potwierdzający na wezwanie, o którym była mowa powyżej składają jedynie ci
wykonawcy, którzy są w stanie potwierdzić spełnienie warunków udziału w
postępowaniu (co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólnie).
Dokumenty te, wykonawca/cy mają obowiązek złożyć w formie pisemnej. Zamawiający
nie dopuszcza złożenia go w formie elektronicznej poprzez środek komunikacji
elektronicznej.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, dotyczących spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
1. OFERTA. Dokumenty i oświadczenia składane w formie pisemnej przez wykonawcę do
oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu (składane do oferty – art. 25a.1):
1) Na braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie
dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; (pisemnie pod rygorem nieważności)
2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wstępne
oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
13

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; (pisemnie pod rygorem
nieważności)
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a) , w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) oraz składa zobowiązanie tego
podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (załącznik nr 6
do SIWZ); (pisemnie)
4) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia
oświadczenia składają wszyscy wykonawcy. W przypadku potwierdzenia spełnienia
warunków udziału składa jedynie ten wykonawca, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy wykonawcy.
2. Po terminie składania ofert – „do 3 dni” (art. 24 ust. 11)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 („z otwarcia ofert”), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą (który złożył ofertę
w postępowaniu) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Informacja „z otwarcia ofert” przewidziana w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp będzie
upubliczniona na stronie internetowej zamawiającego w dniu otwarcia ofert. Oświadczenie
składane przez wykonawcę musi mieć formę pisemną. Zamawiający nie dopuszcza formy
elektronicznej i przekazania go środkiem komunikacji elektronicznej.
3. Dokumenty / oświadczenie składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazane w treści SIWZ i ogłoszenia
o zamówieniu. Dokumenty/oświadczenia składane przez wykonawcę, który uzyskał
największą ilość punktów w ocenie ofert. Żądanie kierowane na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa powyżej. Dokumenty/oświadczenia wykonawca może złożyć w formie pisemnej
lub poprzez dokument elektroniczny środkiem komunikacji elektronicznej. Wymagania w tym
zakresie zamawiający opisał w rozdziale VI pkt 5 siwz
3.1. W zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca ma obowiązek
złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku oferty
wspólnej (konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum.
3.2. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (doświadczenie
wykonawcy) wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja – załącznik nr 7 do SIWZ. W
przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument ten składa co najmniej jeden z jej
uczestników lub ci wykonawcy którzy łącznie spełniają warunek udziału w postępowaniu.
3.3. W zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy wykonawca ma obowiązek wykazać że
skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
a) osobę na stanowisko projektanta w specjalności sanitarnej posiadającą:
•
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
•
doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji
projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę (w rozumieniu Prawa Budowlanego)
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 800m3/dobę,
b) osobę na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą
•
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń;
c) osobę na stanowisko projektanta w specjalności elektrycznej i AKPiA posiadającą
•
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
d) Kierownik budowy (1 osoba) - niniejsza osoba winna posiadać:
•
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
•
minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od
daty uzyskania odpowiednich uprawnień);
e) Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) - niniejsza osoba winna posiadać:
•
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
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f) Kierownik robót w specjalności elektrycznej i AKPiA (1 osoba) - niniejsza osoba winna
posiadać:
•
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, Propozycja – załącznik nr 7a do SIWZ. W przypadku składania oferty
wspólnej (konsorcjum) dokument ten składa co najmniej jeden z jej uczestników lub ci
wykonawcy którzy łącznie spełniają warunek udziału w postępowaniu.
3.4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 złotych
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń dotyczących warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem w formie pisemnej. Oferta i oświadczenia wynikające z art. 25a
ustawy pzp (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) wykonawca składa w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 3.1; 3.2; 3.3, wykonawca
może złożyć także w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o
których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub
oświadczenia.
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Wykonawca składający ofertę jest proszony w jej treści o podanie swoich danych
identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli
to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy. Wprowadzając
swoje dane (środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp) do oferty,
wykonawca będzie postępował wg tych samych zasad, jakie przyjął zamawiający.
Jednocześnie wykonawca deklaruje, że będą one sprawne, czynne i aktualne przez cały okres
trwania postępowania, a w przypadku ich zmiany czy awarii zamawiający niezwłocznie
zostanie o tym poinformowany.
Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę:
 e’mail: przetargi@mpwikporeba.pl
Pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 10 MB
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać
nr postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05).
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:- .com; - .exe; .bat; .msi; ……..
Zamawiający dopuszcza także – przed terminem składania ofert zadawanie pytań/żądanie
wyjaśnień do siwz czy prowadzonego postępowania w formie pisemnej lub poprzez środek
komunikacji elektronicznej .
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: http://www.mpwikporeba.pl/ kategorie/
przetargi

1) specyfikację istotnych warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3) informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - niezwłocznie
po otwarciu ofert,
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
5) zmiany dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6) informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp - po wyborze oferty.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.
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3. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione /formy porozumiewania się
z Wykonawcami/ komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), /adres : MPWiK Sp. z o.o.;
ul. Ks. F. Pędzicha 12, 42480 Poręba
- za pośrednictwem posłańca, / adres jak wyżej
- osobiście, / doręczenie przesyłki, zapytania, oferty, / adres jak wyżej
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), / adres skrzynki e-mail : przetargi@mpwikporeba.pl (ale
jedynie w zakresie wskazanym zapisami SIWZ, w tym także pytania i żądanie wyjaśnień do
SIWZ)
4. W przypadku składania przez wykonawcę oferty i oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp (między
innymi załącznik nr 3; załącznik nr 4; nr 5 i 6), ich uzupełnień czy poprawy zamawiający
dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności :
 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
 osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art. 25a
ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką
informację na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej podanej w ust. 1.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej podanej w ust. 1 niniejszej SIWZ.
9. Zamawiający informuje, że przed terminem składania ofert nie będzie indywidualnie udzielał
odpowiedzi czy wyjaśnień dotyczących SIWZ wykonawcom, którzy tego żądali. Wszystkie
zmiany, wyjaśnienia, uzupełnienia na równych zasadach będą udostępniane jedynie na
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stronie internetowej wskazanej w niniejszej SIWZ oraz gdy będzie to konieczne (art. 12a),
także zmiany w treści SIWZ w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami są:
Adam Grzeszny – spec. ds. technicznych
Zamawiający nie przewiduje żadnych spotkań, zebrań z wykonawcami.
VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
określony zapisami SIWZ.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do
pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie.

3. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty (podstawowy wykaz, który musi być
uzupełniony przez wykonawcę poprzez dodatkowe wymagania wskazane w treści ustawy pzp
czy siwz – gdy mają zastosowanie):
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - pisemnie pod rygorem
nieważności,
b) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji
wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych
ogólnodostępnych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - pisemnie,
c) dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale III i rozdziale VI pkt 1 siwz, które
wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Na braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne
oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ - pisemnie pod rygorem
nieważności;
2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ pisemnie pod rygorem nieważności;
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a) , w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych
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podmiotach w oświadczeniach, (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) oraz składa
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2
ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SIWZ) – pisemnie;
4) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia
oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) składają wszyscy wykonawcy, w zakresie
spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia dany warunek lub wszyscy
wspólnie - pisemnie.
4. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność. Zaleca
się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
6. Koperta (opakowane) zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego i
opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz posiadać oznaczenie :
„Oferta na zadanie ZP-2/2020 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie” w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Nie otwierać do dnia 30.09.2020r. do godziny 11:00
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
7. Zmiana i wycofanie oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty
winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem,
że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA/WYCOFANIE. Na opakowaniu
musi być zamieszczony napis: Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty.
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo w formie
pisemnej powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4.
Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).
Link do strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 24
sierpnia 2018 r poz. 1637).
10. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30.09.2020 r. do godz.
9:00
2. Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeżeli wpłyną przed
upływem wymaganego terminu składania ofert.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.09.2020 r., o godz. 11:00;
- gabinet Prezesa
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.mpwikporeba.pl/kategorie/przetargi# zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Od dnia upublicznienia ww. informacji w terminie 3 dni - zgodnie z art. 24 ust. 11 wszyscy
wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani złożyć oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Przykładowy druk
oświadczenia został dołączony do SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ. Wymaga się złożenia tego
oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składanie oświadczeń w formie
dokumentu elektronicznego poprzez środek komunikacji elektronicznej. W TREŚCI
OŚWIADCZENIA dotyczącego grupy kapitałowej wykonawca dokonuje rozstrzygnięcia w
stosunku do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy
niezbędne do zrealizowania.
2. Wszystkie ewentualne opusty i rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć w cenach jednostkowych.
3. Każda pozycja wymieniona opisująca przedmiot zamówienia musi być wyceniona.
4. Kalkulacja ceny oferty ma charakter ryczałtowy i wykonawca w cenie oferty musi
uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Badanie
i ocena ofert, zasady wyboru.
1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu i których
wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Zamawiający wyznaczył następujące
kryteria oceny ofert :
Lp.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

1.

Cena oferty brutto w PLN - C

80%

80

2.

Deklarowany okres gwarancji
jakości i rękojmi za wady - GR

20%

20
21

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + GR
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena
GR - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Deklarowany okres gwarancji jakości i
rękojmi za wady
3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – (C).
W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów.
Cena – (C) – waga 80 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie ….. pkt ( 1 pkt – 1%),
zostaną obliczone w następujący sposób:
C of, min
C=
x 80
C of, bad
gdzie:
C
ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”;
C of, min najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez
wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert;
C of, bad cena oferty badanej
Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona
zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub
następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub
większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
5. W przypadku kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”- (GR),
Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 20 pkt zgodnie
z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert „Deklarowany okres
gwarancji jakości i rękojmi za wady” – 20 % :
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Punkty w kryterium oceny ofert
„Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” - 20% (20 pkt)
Okres
Okres
Okres
Okres
Okres gwarancji jakości
gwarancji
gwarancji
gwarancji
gwarancji
i rękojmi za wady
jakości
jakości
jakości
jakości
36 miesięcy
i rękojmi za
i rękojmi za
i rękojmi za
i rękojmi za
(wymagany od każdego
wady
wady
wady
wady
wykonawcy)
42 miesiące 48 miesięcy 54 miesiące
60 miesięcy
0 pkt

5 pkt

10 pkt

15 pkt

20 pkt

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ część dotyczącą kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za
wady”. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i
będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji
zamawiający przyjmie wymagany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
6. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się co najmniej do
udzielenia 3 letniego okresu gwarancji i 3 letniego okresu rękojmi od wydania rzeczy
zamawiającemu na całość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wydłużenie ww. okresów
jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować
odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert przy sposobie punktacji, a w przypadku
jakichkolwiek rozbieżności w tym względzie decydować będzie taki okres, w którym te
zrównanie ma miejsce.
7. W przypadku, gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie
zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie przedłoży dokumentów wymaganych przez
zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie
uzupełnienia, poprawi dokumentów czy oświadczeń w zakreślonym terminie, wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający może w takim przypadku:
 jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – unieważnić całe
postępowanie, lub
 dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których
wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg ww. kryteriów oceny ofert
i przeprowadzić ponownie kolejne czynności przewidziane zapisami niniejszej SIWZ i
ustawy Pzp.
8. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość
punktów, po zsumowaniu obu kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania zakreślone
zapisami SIWZ / ustawy Pzp.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
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złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej pkt XIV.1 pkt 1 na stronie
internetowej wskazanej w niniejszej SIWZ.
3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zgodnie z treścią złożonej w ofercie deklaracji,
w umowie wskazał w jakiej części zamówienie zostanie zrealizowana umowa przez
podwykonawcę oraz potwierdził nazwę i adres tego podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ww danych wg zasad wynikających z niniejszej SIWZ, złożonej oferty i treści
umowy.
5. Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje i
oświadczenia / informacje.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
1. Informacje w tym zakresie zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zapisy we wzorze umowy.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed
podpisaniem umowy.
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2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub kilku
następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275,z późn. zm.)
3.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:
1)
ustalać beneficjenta gwarancji, tj. ………………,
2)
określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),
3)
określać termin ważności,
4)
być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde pierwsze żądanie w
terminie 14 dni,
5)
wskazywać przedmiot gwarancji,
6)
wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, a jeżeli jest składana w związku z udzieloną gwarancja
jakości, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości czy rękojmi.
Podobne zasady obowiązują wykonawcę w przypadku poręczenia.
5.
Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór
końcowy).
1)
30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
2)
Kwotę, o której mowa powyżej, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
6.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Terminy wniesienia odwołania określono w art.182 Pzp.
8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179.
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
XIX. Pozostałe postanowienia
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134
ust. 6 pkt 3.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, a
wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
Załączniki
Stanowią integralną część SIWZ i wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2a- program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania,
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Załącznik nr 5 - oświadczenie składane na podstawie art.24 ust.11 ustawy Pzp dotyczące
przesłanki wykluczenia z postępowania - art.24 ust.1 pkt 23,
Załącznik nr 6 – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie
art. 22a ustawy Pzp,
Załącznik nr 7 – wykaz wykonanych robót budowlanych (doświadczenie),
Załącznik nr 7a - opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia
wykonawcy (zdolności technicznej lub zawodowej).
Załącznik nr 8 - wzór umowy z załącznikami,

Zatwierdzona przez
Prezes Zarządu
(…)
Mariusz Grabarczyk
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Załącznik nr 1 do SIWZ. Składany pisemnie.
OFERTA - FORMULARZ OFERTOWY

Data: ....................

na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Oznaczenie zamawiającego: ZP-2/2020
Nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy (lidera):
.........................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………...........................................................................................................
(kod, miejscowość, województwo, powiat)

Dane identyfikujące (przykładowo NIP, PESEL, REGON, KRS): ......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny Wykonawcy:
........................................................................................................................................
(nazwa)

.........................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………...........................................................................................................
(kod, miejscowość, województwo, powiat)

.........................................................................................................................................
(adres internetowy, e-mail)

Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania / składanych
dokumentów i oświadczeń/oferty:
…………………………………………….............................………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………….............................................………………………………
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku
wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik.
Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych
wykonawców.
L.p.
WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA
Dane identyfikujące – adres, nr
WSPÓLNA) NAZWA FIRMY
dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, …

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy*(ów*)” Wykonawca
wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących
„adresu Wykonawcy(…ów)” - dane Pełnomocnika konsorcjum.
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W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując
pełne nazwy wykonawców i ich adresy.

Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wysokości (cena ryczałtowa, obejmująca pełny
zakres przedmiotu zamówienia opisanego w siwz i załącznikach):
1. Cena netto : …..………………………………………………………………………………. zł
podatek VAT (%) ……… kwota : …..….…………..………………………………….. zł
Cena brutto : …..….…………………………………………………………..….…………. zł
(słownie : ……….………………………………………………………………………………. zł)
w tym: …………………………………………………… zł brutto – za wykonanie dokumentacji projektowej
Przedmiot zamówienia, zasady wyceny zostały przez zamawiającego opisane w treści SIWZ
i nie zgłaszamy żadnych uwag i zastrzeżeń związanych z przygotowanym przez
zamawiającego opisem. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy realizację
zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa,
treścią oferty, w terminie zakreślonym niniejszą SIWZ.
2. Deklaracja dotycząca podwykonawstwa
 Oświadczam, że zamówienie będę realizował samodzielnie i nie zamierzam zrealizować przy

udziale podwykonawców*
 Oświadczamy, że zamówienie zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców (wypełnić tylko
w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom)*:

Lp.

Podwykonawca
(dane identyfikujące:
adres, nazwa,
NIP/PESEL, ….)

Zakres części zamówienia/roboty budowlanej, dostawy czy
usługi w którym wykonawca ma zamiar powierzenia
realizacji podwykonawcy
Lokalizacja:
Zakres prac:
Rozmiar:
Lokalizacja:
Zakres prac:
Rozmiar:

* przekreślić niepotrzebne oświadczenie. W przypadku braku przekreślenia/zapisy będą nieczytelne i nie

zostanie wypełnione zestawienie tabelarycznego zamawiający ma przyjąć, że zamówienie zostanie
zrealizowane przez wykonawcę samodzielnie i wykonawca nie zamierza powierzyć go żadnemu
podwykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

3.

Udzielamy gwarancji i rękojmi (zrównuje się oba okresy) na wykonane zamówienie na
okres ................. miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru
(Uwaga: wg SIWZ minimalny okres gwarancji/rękojmi to 36 miesięcy - wymaganie
narzucone w tym postępowaniu). Oświadczamy, że w przypadku nie wypełnienia ww.
pozycji deklarujemy, że udzielamy 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi zgodnie z
warunkami zawartym w SIWZ.
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4.

Zobowiązuję*(emy*) się realizować przedmiot zamówienia w terminie : od podpisania
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą do ……………….

5.

Oświadczamy, że:
a. Gwarantuję*(my*) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
b. Złożona oferta wiąże nas na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

6.

Akceptuję*(emy*) bez zastrzeżeń opis przedmiotu zamówienia, wymagania zawarte w
SIWZ oraz projekt umowy załączony do SIWZ i zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach i zasadach obowiązujących w tym postępowaniu.

7.

W przypadku uznania mojej*(naszej*) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję*(emy*) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Przed zawarciem
umowy zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia na
warunkach i zasadach wskazanych w SIWZ i projekcie umowy.

8.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest……………….……………….
Sposób kontaktu: e-mail: ………………………………………………………….….
Adres do korespondencji/jeżeli jest
inny: ……………………………………………………………………………………………
9. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***) / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania****):

lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
lub oddzielna części oferty
(proponowane rozwiązanie)
Od
Do

a)
b)
c)
Uwaga:
***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności
(DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).
****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji
zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.
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11. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
TAK
NIE
(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

12. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w tym również
wykonałem obowiązek, który ciąży na mnie zgodnie z „Informacją o przetwarzaniu danych
osobowych osób fizycznych, których dane są przekazywane zamawiającemu przez wykonawcę
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku wykonywania umowy”
załączoną do SIWZ w niniejszym postępowaniu.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że informacje podane w ww oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….…………………………………….……. r.
(miejscowość), dnia

…………………………………………
(podpis)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ................................................................................ – str.
2) ................................................................................ – str.
3) ................................................................................ – str.
4) ................................................................................ – str.
5) ................................................................................ – str.
6) ................................................................................ – str.
7) ................................................................................ – str.

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

...................................................................
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ. - Opis przedmiotu zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie”
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Projekt ubiegający się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (konkurs nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19) Oś Priorytetowa - V Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Subregionu Centralnego).
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na
podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie
dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, aż do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020.
I.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż) dla budowy,
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Porębie o wydajności średniodobowej
866 m3/d, a maksymalnej dobowej 1212 m3/d zlokalizowanej na dz. ew. nr 6258/3 obręb
Poręba, natomiast równoważna liczba mieszkańców wynosi 5413 RLM. Podstawowymi
elementami oczyszczalni są:
- zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego,
- wielofunkcyjny reaktor biologiczny
- urządzenia do przeróbki osadu nadmiernego,
- instalacje dezodoryzacji.
Dokumentację należy opracować w oparciu o Programu Funkcjonalno-Użytkowy (PFU),
który stanowi integralną część SIWZ jako załącznik nr 2a SIWZ.
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2. Wymagania formalno - prawne.
a. Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy Prawo
budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935). Projekt budowlany należy uzgodnić
branżowo z zainteresowanymi stronami.
b. Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
c. Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujące i weryfikujące państwowych
uprawnień budowlanych stosownej specjalności oraz członkostwo w Polskiej Izbie
Inżynierów Budownictwa
d. Projektant dostarczy Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię projektu na nośniku
zewnętrznym, którą można odczytać:(pliki graficzne) w *PDF oraz AutoCad format dwg lub
.dxf oraz .dwf (tekstowe) w Word i Excel, (kosztorys) w programie Excel.
e. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru
pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowiązana poprawić w trybie awaryjnym niezwłocznie po
ich ujawnieniu(otrzymanym zawiadomieniu).
3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy w
szczególności sporządzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami a w
szczególności:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j
Dz. U. z 2013r poz.1129.);
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2019r. poz. 1186);
 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 2268);
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396
ze. zm.)
4. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
techniczno– budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć. Musi być opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów
sieci, obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie.
5. Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność
zastosowanych rozwiązań technicznych. Wszystkie elementy projektu powinny być
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
6. Przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej.
Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji w ciągu 14 dni.
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7. Uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego.
8. Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań
dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty,
9. Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów po
uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
10. Wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem
uprawnienia zawodowe.
11. Przekazania dokumentacji projektowej w wersji pisemnej (papierowej) oraz elektronicznej
na płycie CD w formacie i ilości wskazanej we wzorze umowy.
12. Usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w
najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót
wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich
przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia,
13. W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie wszelkie
niezbędne materiały przedprojektowe, uzgodnienia , oraz pokrywa wszystkie związane z tym
koszty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac projektowych na każdym etapie
projektowania.
15. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne
rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną w
sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez konieczności sporządzania
dodatkowych opracowań i uzupełnień.
16. Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie
Zamawiającego przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawąPrawo budowlane art. 20 ust.1 pkt. 4 przez cały okres jej trwania , aż do odbioru końcowego
17. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń,
decyzji administracyjnych w tym decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu z
uwzględnieniem PFU.
18. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni ścieków w Porębie wraz
z dostawą i montażem niezbędnych instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania,
zagospodarowania terenu, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez
wykonawcę robót, Zamawiający wymaga aby gwarancja na urządzenia dostarczone w
ramach wykonywanego zadania była przekazane w momencie rozruchu;
19. Dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzić instrukcję
obsługi i przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich
urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów
odbieranych częściowo oraz przeprowadzić szkolenie pracowników przed końcowym
odbiorem przedmiotu zamówienia. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń,
zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Zakres merytoryczny
oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach
technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. Osobami prowadzącymi szkolenie winni
być specjaliści w dziedzinie stanowiącej temat szkolenia. Szkolenia i materiały będą
opracowane i przekazane Kierownikowi oczyszczalni ścieków w języku polskim. Wykonawca
przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, miejsce szkolenia –
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oczyszczalnia ścieków w Porębie. Wykonawca przygotuje i dostarczy uczestnikom szkolenia
na 7 dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 3 kompletów;
20. W imieniu Zamawiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami organów administracji publicznej.
21. Wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych w
punktach poprzedzających.
22. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a. wytyczenie geodezyjne robót przed rozpoczęciem robót;
b. opracowanie planu BIOZ;
c. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego
powykonawczego obrazującego zakres wykonanych prac;
d. uzyskanie i poniesienie kosztów związanych z:
 Uzyskaniem zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli zaistnieje taka konieczność)
 Poniesieniem kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew,
zgodnie z decyzjami właściwych organów (jeżeli istnieje taka konieczność),
 Uzgodnieniem warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka
konieczność),
 Zgłoszeniem zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu;
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania
umowy Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) punktów
geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność);
e. utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp.;
f. zapoznanie i stosowanie się do regulaminów wewnętrznych przedstawionych przez
Zamawiającego;
g. aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy
uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym;
h. bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
robót wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą w zasobach geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zawierciu;
i. zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
konieczności wykonywania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu co
najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; W zgłoszeniu konieczności
wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych
robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może
przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu
przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty
zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie i z
tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie;
j. wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie
niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte wykonanie umowy i
użytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy;
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k. umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu
na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin
materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, testach
i rozruchach itp.;
l. uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość
instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji;
m. przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności
dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub
właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie
gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych
na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do
powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie
powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód
spowodowanych realizacją robót;
n. sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót (nie
później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy)
oraz po zakończeniu robót w terenie oraz sporządzenie dokumentacji filmowej z inspekcji
kanałów sanitarnych niezbędnej do oceny jakości jej wykonania oraz przekazanie jej
Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą;
o. wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót,
dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz
uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde
żądanie Zamawiającego;
p. zapewnienie wykonania montażu wszelkich maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub
serwis autoryzowany przez producenta;
q. utrzymanie w czasie realizacji robót placu budowy i terenów sąsiadujących, z dążeniem do
minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat;
r. wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych
instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa
Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, i innych;
s. zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu budowy i
konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostępu do instalacji elektrycznych stosownie do
potrzeb swoich i Podwykonawców;
t. dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym
zakresie;
u. odwodnienie wykopów;
v. wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu rozruchu oraz zapewnienie
nadzoru technicznego nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w trakcie
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prowadzonych prac związanych z przebudową obiektu, jak również konieczne jest
uwzględnienie wszelkich prac dodatkowych niezbędnych z utrzymaniem obiektu w ruchu.
II.
Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji zamówienia:
1. Do wykonania Przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie
materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z
przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów
dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi;
2. Projektowana technologia oczyszczania ścieków musi zagwarantować osiągnięcie efektów
zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do ostatecznego odbioru
robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania parametrów, które nie przekroczą w.w.
uzyskane parametry mają zostać potwierdzone w protokole badań ścieków przez
akredytowane laboratorium (Stację Sanitarno-Epidemiologiczną).
3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wdrażaniu instalacji monitorowania i
sterowania procesem technologicznym (AKPiA);
4. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie i na każdym etapie poddać się kontroli
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę
materiałów/urządzeń zatwierdzonych przez Inspektora przed wbudowaniem, a także
jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty
potwierdzające jakość stosowanych materiałów/urządzeń. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały/urządzenia będą wymagały
każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów/urządzeń bez
wymaganej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu
poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary
umownej. Materiały/urządzenia niespełniające warunków nie będą dopuszczone do
wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które
wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
5. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być
uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni
typizację przewidzianych do wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń. Dla
każdego materiału, urządzenia i maszyny Wykonawca złoży wniosek materiałowy, nie
później niż na 7 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia i maszyny na budowę.
Wniosek materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiającego. Zaakceptowanie materiału, urządzenia czy maszyny dokonuje się poprzez
złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę. Wzór karty wniosku i
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wymaganych dokumentów zostaną uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiającego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy;
6. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii a
w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić urządzenie zastępcze;
7. Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne
oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas
wykonywania pracy na urządzeniach oczyszczalni ścieków i instalacjach energetycznych
oraz pozostałych prac wykonywanych oraz zapewnienia jakości prac na terenie oczyszczalni
ścieków w Porębie – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny
koszt odpadów powstałych podczas i w związku z realizacją zadania, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
9. Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami i uzgodnieniami) i wystąpienie
w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa o wydanie
decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, a także udzielanie
wszystkich wymaganych wyjaśnień oraz dokonywanie uzupełnień w toku postepowania;
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń,
za ich montaż i uruchomienia, za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi;
11. Maszyny, urządzenia oraz pozostałe materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco
produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą
posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi
przepisami;
12. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę
techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących
najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w
STWiORB, dokumentacji projektowej, odpowiadającym wymaganiom polskiej normy
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości);
13. Maszyny i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno –
ruchowe i instrukcje w języku polskim;
14. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
15. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód w środowisku, będących
następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W
szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z
dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu i szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z
38

2014 poz. 1789). W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko
Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje
się zaspokoić te roszczenia;
16. Wyposażenie oczyszczalni ścieków powinno zawierać również:
a. tablice z nazwami obiektów i pomieszczeń,
b. tablice z parametrami komór (objętość całkowita i czynna, głębokość całkowita i czynna),
c. schemat technologiczny oczyszczalni (ścienny, w formacie min A0, trwały, kolorowy,
wykonany na trwałym podkładzie – projekt i rozmiar schematu należy uzgodnić z
Zamawiającym),
d. oznaczenie urządzeń, armatury i rurociągów,
e. oznaczenie i dostarczenie gaśnic wraz z instrukcją obsługi, innego obowiązkowego
oznakowania p.poż i postępowania na wypadek pożaru,
f. oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniu
sterowni (zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, instrukcja BHP w
oczyszczalni ścieków, instrukcje stanowiskowe, karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych, wykonywanie prac w zbiornikach niebezpiecznych, wykaz rodzajów
prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby i inne w uzgodnieniu z
odpowiednimi służbami;
17. Podczas okresu rozruchu oczyszczalni Wykonawca zapewni wszystkie media niezbędne do
rozruchu w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu., w tym:
a. chemikalia i materiały eksploatacyjne dla procesu oczyszczania ścieków i przeróbki
osadów, m.in. polielektrolity, wapno, koagulant, w ilościach niezbędnych na czas rozruchu,
b. sporządzenie analiz kontrolnych w akredytowanym laboratorium w celu wypełnienia
warunku osiągnięcia efektu ekologicznego,
c. materiały eksploatacyjne urządzeń zgodnie z wymogami DTR przewidziane jako minimalna
rezerwa magazynowa gwarantują utrzymanie ciągłości pracy urządzeń,
d. biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej
porozruchowej;
18. W ramach rozruchu oczyszczalni ścieków powinny być wykonane czynności mające
doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych na wylocie do
odbiornika oraz formalnego przekazania obiektu do eksploatacji; w trakcie
przeprowadzania rozruchu technologicznego należy osiągnąć efekt technologiczny
założony w dokumentacji projektowej;
19. Wykonawca opracuje i dostarczy następujące dokumenty (dwa komplety w wersji
papierowej i jedna w wersji elektronicznej)
a. instrukcję techniczno – ruchową obejmującą opracowanie zbiorcze, wykonane w branżach
opisujące zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu, zawierającą
m. in. Informację o parametrach procesu, zestawienie obiektów z wyposażeniem,
uwzględniające nazwę producenta, listę dostawców wyposażenia technologicznego – usług
serwisowych, zabezpieczenie procesu i potencjalne metody przeciwdziałania , dawki
stosowanej chemii, wytyczne BHP itd.,
b. instrukcje stanowiskowe – przedstawiająca opracowanie indywidualne wykonane dla
każdego stanowiska pracy w zakresie: szczegółowego opisu sposobu wykonania pracy na
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danym stanowisku, wymogów BHP, p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu
postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.,
c. dokumentację rozruchową – opracowanie stanowiskowe i instrukcje techniczno – ruchowe
w branżach technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej,
BHP, raporty z badań, dodatkowe pomiary o korelacje parametrów technologicznych,
d. dokumentację porozruchową – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami,
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni
do eksploatacji;
Przekazanie obiektu do eksploatacji czyli uzyskanie wszelkich pozwoleń i opinii
kompetentnych organów administracyjnych koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu
do eksploatacji, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz szkolenie pracowników i
operatorów konieczne do prawidłowego działania, funkcjonowania i pracy obiektów, ciągów
technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń
p.poż.
Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich
innych prac koniecznych do użytkowania obiektu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz
określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy PZP, oznacza to, że Wykonawca ma prawo
zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry
techniczne, jakościowe i użytkowe. Wszelkie nazwy producentów materiałów czy urządzeń
służących do wykonania zamówienia należy je traktować wyłącznie jako przykładowe.
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Załącznik nr 3 do SIWZ Składany do ofert w formie pisemnej.
(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Numer KRS/CEiDG
Numer NIP

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez
MPWiK Sp. z o.o. w Porębie oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w SIWZ – rozdział V ust. 2 zdolności technicznej lub zawodowej.
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: …………………………….........................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

w następującym zakresie: ………............................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Uwaga:
1. Tą część wypełnia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na
podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez wykonawcę - zgodnie z art. 22a ust. 1-2
ustawy Pzp wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze
wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni
swoje zdolności. Przykładowe rozwiązanie znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ (końcowa
część).
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3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp
złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z
postępowania – propozycja w załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust 4 ustawy
pzp podmiot ten ma obowiązek zrealizować tą część zamówienia, w której udostępnił swoje
zasoby (formularz oferty i zakres podwykonawstwa).
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ. Składany do oferty w formie pisemnej.
(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Numer KRS/CEiDG
Numer NIP
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Pzp

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. . „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez
MPWiK Sp. z o.o. w Porębie , oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp .
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .................................. – stanowiące załącznik do
niniejszego oświadczenia.........................................................................................
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie składane w terminie do 3 dni od terminu
upublicznienia informacji z otwarcia ofert (składany w formie
pisemnej po otwarciu ofert).
(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Numer KRS/CEiDG
Numer NIP

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - art.24 ust.1 pkt 23
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez
MPWiK Sp. z o.o. w Porębie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczamy, że nie należę/ należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz.184) z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym
postępowaniu.*
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

2. Oświadczamy, że należę / należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz.184)*, co podmioty wymienione poniżej które złożyły oferty w tym postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres /dane identyfikujące podmiotu
1.
2.
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia *)
………………………………………………………………………………………………………………..…...………………………
Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ. Składany do oferty na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Składany do oferty w formie pisemnej, gdy wykonawca korzysta z
zasobów innego podmiotu.
(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Numer KRS/CEiDG
Numer NIP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez
MPWiK Sp. z o.o. w Porębie,
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp.

Wypełnia podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby (potencjał techniczny
i zawodowy) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 że udostępnię swoje zasoby potencjału technicznego
i zawodowego w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawcy składającemu ofertę w tym postępowaniu (pełna nazwa, siedziba, dane
identyfikujące):………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……….........................................………….
Zakres udostępnienia zasobów został wskazany poniżej i dotyczy: …………………..………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

...............................................................
pieczątka i podpis
osoby umocowanej prawnie
DOTYCZY PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………….……. (miejscowość), dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 7 do SIWZ. Składany na wezwanie zamawiającego w trakcie procedury badania
i oceny ofert w formie pisemnej lub poprzez środek komunikacji
elektronicznej. Wykonawca nie ma obowiązku składania wykazu do
oferty.
(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Numer KRS/CEiDG
Numer NIP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez
MPWiK Sp. z o.o. w Porębie,
Wykaz wykonanych robót budowlanych.
Oświadczam(y), że:
1
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące zadania:
Lp.

Nazwa roboty

Wartość
brutto
w PLN2

Przedmiot roboty /inwestor

Data
wykonania/wykonywania

Odbiorca

Nazwa
Wykonawcy2

zakończenie (data)

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody (referencje) potwierdzające
prawidłowe wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót (zgodnie z wymaganiami w siwz).
.............................................

podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.

1

Wskazuje Wykonawca /wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku innej waluty wykonawca podaje ją w zestawieniu. Zamawiający dokona przeliczenia w trakcie procedury
badania i oceny ofert.
2
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Załącznik nr 7a do SIWZ. Składany na wezwanie zamawiającego w trakcie procedury
badania i oceny ofert w formie pisemnej lub poprzez środek
komunikacji elektronicznej. Wykonawca nie ma obowiązku
składania wykazu do oferty.
(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Numer KRS/CEiDG
Numer NIP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez
MPWiK Sp. z o.o. w Porębie,
Wykaz osób
zawierający dane osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
spełniające określone przez Zamawiającego w SIWZ wymogi:
Lp.

1

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe rodzaj i
numer uprawnień
rodzaj uprawnień
…………………………………
nr uprawnień
………………………………

rodzaj uprawnień
………………………………
2

nr uprawnień
………………………………

rodzaj uprawnień
………………………………
3

nr uprawnień
………………………………

rodzaj uprawnień
………………………………
4

nr uprawnień
………………………………

Wykształcenie i
doświadczenie
zawodowe

Zakres wykonywanych
czynności

Podstawa
dysponowania
osobą
☐osoba będąca w
dyspozycji
wykonawcy
☐osoba
udostępniona przez
inny podmiot, tj.:
…………………………………
…………………………………
☐osoba będąca w
dyspozycji
wykonawcy
☐osoba
udostępniona przez
inny podmiot, tj.:
…………………………………
…………………………………
☐osoba będąca w
dyspozycji
wykonawcy
☐osoba
udostępniona przez
inny podmiot, tj.:
…………………………………
…………………………………
☐osoba będąca w
dyspozycji
wykonawcy
☐osoba
udostępniona przez
inny podmiot, tj.:
…………………………………
…………………………………
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Lp.

5

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe rodzaj i
numer uprawnień
rodzaj uprawnień
………………………………
nr uprawnień
………………………………

rodzaj uprawnień
………………………………
6

nr uprawnień
………………………………

Wykształcenie i
doświadczenie
zawodowe

Zakres wykonywanych
czynności

Podstawa
dysponowania
osobą
☐osoba będąca w
dyspozycji
wykonawcy
☐osoba
udostępniona przez
inny podmiot, tj.:
…………………………………
…………………………………
☐osoba będąca w
dyspozycji
wykonawcy
☐osoba
udostępniona przez
inny podmiot, tj.:
…………………………………
…………………………………

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

podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
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Załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór Umowy
WZÓR UMOWY nr …………… / ………
zawarta w Porębie w dniu ………………………
pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie, 42-480
Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000360471, NIP:
6492269827, REGON: 241576957, reprezentowanym przez:
……………………………………… – …………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………… ,
…………………………………………… , wpisanym do …………………………………………… ,
NIP: …………………, REGON: …………………, reprezentowanym przez:
……………………………………… – …………………
zwanym dalej Wykonawcą
łącznie zwanymi dalej Stronami
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa (dalej Umowa) o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie” (dalej Zadanie)
Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowywanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24329/19 (dalej Projekt).*
2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

*

Zapis o Projekcie do uwzględnienia w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy instytucją zarządzającą
a Zamawiającym jako beneficjentem. Na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zamawiający znajduje się na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
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3. Oczyszczalnia ścieków, objęta Przedmiotem Umowy, jest położona na działce o numerze 6258/3,
obręb Poręba, miasto Poręba, powiat zawierciański.
4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, jak i akceptacji Zamawiającego, oraz prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym rozbiórkę i remont lub – w przypadku dokonania
zgłoszenia budowy, w tym rozbiórki i remontu – wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu i uzyskaniem ostemplowania projektu budowlanego (dalej
Dokumentacja Projektowa), oraz
2) wykonanie wszelkich robót w systemie „pod klucz”, w tym robót budowlanych i innych prac,
w tym wszelkich prac towarzyszących, w szczególności: przygotowawczych i pomiarowych, w
tym geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, oraz prac specjalistycznych
i porządkowych, jak również wykonanie wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do
prawidłowego wykonania Zadania, wraz z dostarczeniem i montażem wszystkich niezbędnych
urządzeń oraz ich uruchomieniem i poddaniem próbom, w tym rozruchem technologicznym, jak
i pierwszym wyposażeniem, oraz
3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie właściwego
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w tym rozbiórki i remontu, i uzyskanie
zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu.
5. Zakres prac, objętych Przedmiotem Umowy, w tym robót budowlanych oraz dostaw i usług, został
szczegółowo opisany w:
1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz
2) programie funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez mgr inż. arch. Mariusza Basiagę,
STUDIO MB Mariusz Basiaga, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 319 (dalej PFU),
które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy.
6. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Zadania z materiałów własnych Wykonawcy. Materiały
muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
7. Zadanie winno zostać wykonane zgodnie z Umową, w tym SIWZ i PFU, obowiązującymi przepisami
prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, przyjętymi normami oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.
§ 2. Terminy realizacji Zadania
1. Strony postanawiają, że Zadanie zostanie wykonane w terminie: do 12 miesięcy od daty zawarcia
Umowy i ustalają następujące terminy (pośrednie) realizacji Zadania:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowę lub – w przypadku dokonania zgłoszenia budowy – uzyskanie
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i uzyskanie ostemplowania projektu
budowlanego: do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
b) wykonanie wszelkich robót w systemie „pod klucz” wraz z dostarczeniem i montażem
wszystkich niezbędnych urządzeń oraz ich uruchomieniem i poddaniem próbom, w tym
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rozruchem technologicznym, jak i pierwszym wyposażeniem: do 10 miesięcy od daty zawarcia
Umowy,
c) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie właściwego
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie zaświadczenia o braku
wniesienia sprzeciwu: do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
2. Dniem wykonania Zadania jest dzień dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, stwierdzającego
brak jakichkolwiek wad i usterek. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy
może nastąpić po wykonaniu wszelkich prac objętych Przedmiotem Umowy, w tym przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub – w przypadku
zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – uzyskaniu
zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu, oraz przekazaniu kompletnego operatu
kolaudacyjnego.
3. W terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram
realizacji Zadania, wskazujący prace, jakie Wykonawca wykona w poszczególnych tygodniach (dalej
Harmonogram) i przedłoży go Zamawiającemu do zatwierdzenia. W terminie 7 dni od daty
przedłożenia Harmonogramu Zamawiający ma prawo zgłoszenia do niego uwag, które w terminie
do 3 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i ponowie przedłożyć
Harmonogram Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zgłoszenie uwag do Harmonogramu może napić
również za pośrednictwem e-mail(a). W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu do
przedłożenia Harmonogramu, wiążący Strony Harmonogram sporządzi Zamawiający, który przekaże
go Wykonawcy do wiadomości. Harmonogram, do którego Zamawiający nie zgłosił uwag, bądź
Harmonogram sporządzony przez Zamawiającego staje się załącznikiem do Umowy, a wynikające z
niego terminy stają się również terminami realizacji Zadania.
4. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy i nie późnej niż przed zawarciem pierwszej umowy
o podwykonawstwo lub przedłożeniem pierwszego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, do zaakceptowania, Wykonawca sporządzi i przekaże
Zamawiającemu szczegółowy kosztorys wszystkich prac, niezbędnych do realizacji Zadania
w całości, obejmujący także prace już wykonane (dalej Kosztorys Wykonawcy).
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że tempo realizacji Zadania jest niewystarczające i w jego ocenie nie
pozwoli na ukończenie Zadania w czasie umówionym, Zamawiający może polecić Wykonawcy
podjęcie stosownych działań dla przyspieszenia tempa prac, może również bez wezwania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu powierzyć wykonanie stosownych działań lub dalsze
wykonanie Zadania innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§ 3. Prawa i obowiązki Stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) współdziałania przy wykonywaniu zobowiązań Wykonawcy objętych Przedmiotem Umowy;
b) udzielenia (na wniosek Wykonawcy) pełnomocnictwa, upoważniającego Wykonawcę do
występowania w imieniu Zamawiającego i dokonywania czynności niezbędnych do wykonania
Zadania, w szczególności przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego;
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c) złożenia (na wniosek Wykonawcy) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane;
d) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) wykonania Zadania na warunkach określonych w Umowie;
b) uwzględniania na każdym etapie realizacji Zadania wytycznych i uwag Zamawiającego;
c) udzielania pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiającego odnoszące się do wszelkich kwestii
związanych z Przedmiotem Umowy nie później niż w terminie do 3 dni;
d) konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, mających
wpływ na koszty realizacji Zadania i późniejszej eksploatacji oczyszczani ścieków i sieci
kanalizacyjnych;
e) uzgodnienia z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przed
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy, w tym
pisemnego przedstawienia tejże dokumentacji do uzgodnienia – uzgodnienie bądź zgłoszenie
uwag przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 21 dni od daty przedstawienia;
f) uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień itp. i spełnienia innych
warunków, w tym wynikających z SIWZ, PFU i uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień itp.,
w szczególności pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia budowy, jak i Dokumentacji
Projektowej i przepisów prawa, i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych;
g) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej Zadania;
h) zapewnienie sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego;
i) zlecenia niezbędnych nadzorów technicznych, w tym również prób i odbiorów technicznych,
w szczególności ze strony gestorów uzbrojenia, i poniesienia ewentualnych kosztów z tym
związanych;
j) informowania Zamawiającego o wszelkich wadach, w tym błędach, brakach i niejasnościach
w PFU lub Dokumentacji Projektowej, natychmiast po ich stwierdzeniu i na piśmie pod rygorem
nieważności, oraz uzgadniania ewentualnych zmian projektowych;
k) informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla prawidłowego lub terminowego
wykonania Zadania, natychmiast po ich zaistnieniu i na piśmie pod rygorem nieważności, oraz
podejmowania wszelkich działań mających na celu ich usuniecie;
l) zapewnienia objęcia obowiązków kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia budowlane i należytego prowadzenia dziennika budowy, jak i zapewniania
odpowiedniej ilości kierowników robót o odpowiednich uprawnieniach;
m) zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprzętu i osób o wymaganych kwalifikacjach na cały czas
realizacji Umowy;
n) zabezpieczenia terenu budowy i terenów sąsiadujących, w tym posadowionych na nich:
obiektów, urządzeń i instalacji, które nie podlegają rozbiórce lub przeniesieniu (przełożeniu)
w inne miejsce, oraz zabezpieczenia znajdujących się na nich stałych punktów osnowy
geodezyjnej i podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego;
o) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile będzie on wymagany;
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p) zagospodarowania terenu i zaplecza budowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym, w tym
zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, w szczególności poprzez
ogrodzenie terenu, zapewnienie na nim ochrony i odpowiedniego oświetlenia;
q) przestrzegania na terenie budowy przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska;
r) zapewnienia sobie mediów na potrzeby budowy i ponoszenia kosztów ich zużycia;
s) bieżącego utrzymywania dróg dojazdowych i chodników w czystości;
t) bieżącego wywozu śmieci i nieczystości z terenu budowy;
u) przedstawienia Zamawiającemu przed wbudowaniem, jak i na każde jego żądanie niezbędnych
dokumentów (atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów), stwierdzających jakość
materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń do wbudowania i potwierdzających dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie oraz przed ich wbudowaniem uzyskanie na nie akceptacji
Zamawiającego – w razie stwierdzenia na którymkolwiek etapie realizacji jakichkolwiek
niezgodności, w szczególności z Umową, w tym SIWZ i PFU, obowiązującymi przepisami
prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, przyjętymi normami lub zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej czy Dokumentacją Projektową, Zamawiający ma prawo do odrzucenia
niezgodnych materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń; za skutki ich wbudowania wyłączną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym także w razie wcześniejszej ich akceptacji przez
Zamawiającego;
v) udziału w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego i zapewnienia
udziału w nich również: kierownika budowy, kierowników robót, podwykonawców, dalszych
podwykonawców oraz projektanta i projektantów branżowych, jak i innych zaproszonych osób
– narady będą zwoływane z 2-dniowym wyprzedzeniem, a – gdy zdarzenia na budowie będą to
uzasadniały – w trybie natychmiastowym;
w) uporządkowania terenu budowy, w tym wywiezienia i zgodnego z obowiązującym prawem
zagospodarowania wszystkich odpadów;
x) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego;
y) regulacji wszystkich urządzeń i systemów, w szczególności na etapie prób i sprawdzeń oraz
rozruchu technologicznego, w tym po wykonaniu wszystkich instalacji i montażu urządzeń i po
przepięciu – podłączeniu do sieci kanalizacyjnej, w tym regulacja automatyki i sterowania
całością systemu w celu dostosowania do warunków eksploatacyjnych;
z) wykonania i przekazania Zamawiającemu instrukcji techniczno-eksploatacyjnej wyjaśniającej
sposób funkcjonowania i obsługi wszystkich urządzeń i systemów oraz przeszkolenie osób
wskazanych przez Zamawiającego, w ilości przez niego wskazanej, z funkcjonowania i obsługi
wszystkich urządzeń i systemów, w wymiarze czasowym koniecznym do pełnego zrozumienia
funkcjonowania i obsługi ww. urządzeń i systemów, ale nie krótszym niż 20 godzin;
aa) wykonywania w okresie gwarancji wszelkich napraw, przeglądów, konserwacji i co najmniej raz
w roku czynności serwisowych wszystkich urządzeń i systemów wraz z zapewnieniem wszelkich
materiałów;
bb) informowania Zamawiającego z minimum z 3-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wykonania
planowanych przeglądów, konserwacji, napraw i czynności serwisowych urządzeń i systemów;
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cc) bieżącego prowadzenia książek serwisowych i przekazywania Zamawiającemu dokumentów
dotyczących wykonanych przeglądów, konserwacji, napraw i czynności serwisowych urządzeń i
systemów w terminie 7 dni od dnia ich wykonania;
dd) posiadania przez cały czas obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującego co najmniej
szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych
Przedmiotem Umowy, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia, i
do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych, z tym że ewentualne ograniczenie
odpowiedzialności ubezpieczyciela, w szczególności poprzez udział własny, franszyzę integralną
lub franszyzę redukcyjną, nie może być większe niż 2.000,00 zł, a wypłata odszkodowania musi
być zapewniona w PLN, a zakresem ubezpieczenia muszą być objęte również szkody
wyrządzone przez podwykonawców.
3. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zaciągać zobowiązań i podejmować
działań rodzących skutki finansowe bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie
uzgodnienia i warunki narzucone przez organy i inne właściwe podmioty muszą być na bieżąco
zgłaszane Zamawiającemu i przed ich wykonaniem wymagają jego pisemnej akceptacji.
4. Kierownik budowy ma obowiązek faktycznego przebywania na terenie budowy przez cały czas,
w którym są na nim wykonywane jakiekolwiek roboty, jak również stawiania się na każde żądanie
Zamawiającego.
5. Wykonawca przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu
Umowy uporządkuje teren budowy, w szczególności wywiezie gruz i posadzi trawę oraz usunie
maszyny i sprzęt, wprowadzone w związku z wykonywaniem Umowy. Brak uporządkowania terenu
budowy upoważnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego Przedmiotu
Umowy.
6. Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wykonawca załączy operat
kolaudacyjny, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
obejmujący: Dokumentację Projektową, jak również dokumentację powykonawczą, sporządzone
zgodnie z wymogami przepisów prawa, oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
w szczególności:
a) Dokumentację Projektową i Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, tak w części
rysunkowej, jak i opisowej, w szczególności z załączonymi rysunkami zamiennymi (podpisane i
opieczętowane przez projektanta i kierownika budowy);
b) dokumentację geodezyjno-kartograficzną, sporządzoną w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego, w szczególności ostemplowane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej kopie mapy zasadniczej, uwzględniające urządzenia, objęte Przedmiotem
Umowy;
c) dziennik budowy;
d) instrukcję techniczno-eksploatacyjną, opracowaną przez Wykonawcę i wyjaśniającą sposób
funkcjonowania i obsługi wszystkich urządzeń i systemów;
e) DTR oraz instrukcje obsługi i konserwacji zastosowanych urządzeń, jak i karty gwarancyjne
producentów lub sprzedawców zastosowanych urządzeń;
f) protokoły badań i sprawdzeń oraz odbiorów technicznych;
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g) szczegółową dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji Zadania, zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej (o wysokiej jakości / rozdzielności);
h) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa,
przyjętymi normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
i) oświadczenie kierownika budowy, że po zakończeniu robót budowlanych teren budowy oraz
drogi, ulice i sąsiednie nieruchomości zostały doprowadzony do należytego stanu i porządku;
j) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu
o zakończeniu budowy wraz z potwierdzeniem wpływu i zaświadczeniem właściwego organu o
braku wniesienia sprzeciwu;
k) oświadczenie Zamawiającego zawierające wykaz wszystkich robót budowlanych oraz dostaw
i usług wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, ze wskazaniem
którzy z nich (firma, NIP, REGON) wykonywali poszczególne z nich; dodatkowo w zakresie
robót budowalnych oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowanych
oświadczenie Zamawiającego musi być potwierdzone oświadczaniem kierownika budowy, że
oświadczenie Zamawiającego jest zgodne z prawdą i kompletne, tj. innych podwykonawców lub
dalszych podwykonawców robót budowlanych nie było.
Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku dokumentu załączonego w kopii musi ona być
poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez projektanta, kierownika budowy lub
kierownika robót branżowych. Brak załączenia kompletnego operatu kolaudacyjnego upoważnia
Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
7. Koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ponosi w całości Wykonawca. W czasie
obowiązywania Umowy Wykonawca nie ma prawa do zmiany warunków ubezpieczenia bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Polisa OC Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4.
W przypadku, gdyby wynikający z niej okres ubezpieczenia upływał przed wykonaniem Umowy,
Wykonawca – nie później niż na 14 dni przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia –
ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu polisę na kolejny okres. W razie niewywiązania się przez
Wykonawcę z obowiązku posiadania i udokumentowania (brak lub brak udokumentowania)
wymaganego ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej i
niezależnie zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszty Wykonawcy.
8. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jakiegokolwiek
z ciążących na nim zobowiązań, również wprost w Umowie niewymienionego, Zamawiający ma
prawo wykonania odpowiednich czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym samodzielnego ich
wykonania lub zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, bez upoważnienia przez sąd i bez wezwania i
wyznaczenia dodatkowego terminu. Poniesione w tym celu koszty Zamawiający ma prawo potrącić
z wynagrodzenia lub innych należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
§ 4. Klauzule społeczne
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji Zadania czynności przy
robotach ogólnobudowlanych inwestycyjnych, robotach ogólnobudowlanych remontowych,
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robotach instalacji elektrycznych, robotach wykończeniowych – wysokiego standardu, robotach
inżynieryjnych, w tym: robotach drogowych i robotach w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych, robotach w zakresie oczyszczalni ścieków i robotach terenów zieleni oraz przy
pracach porządkowych, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy i nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek robót budowlanych lub czynności, o których w ust. 1, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać czynności, o
których w ust. 1, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zawartej z Wykonawcą,
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Oświadczenie winno w szczególności: wskazywać
podmiot, który je składa, i datę jego złożenia, zawierać zapis, że wszystkie osoby wykonujące
wymienione czynności wykonują wskazane czynności w ramach zatrudnienia na podstawie umowy
oraz zawierać listę tych osób z podaniem odnośnie każdej z nich: imienia i nazwiska, rodzaju umowy
o pracę, wymiaru etatu i czynności, jakie ona wykonuje. Oświadczenie winno być podpisane przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. W razie konieczności dokonania w trakcie wykonywania Zadania jakichkolwiek zmian w zakresie
osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 (zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób,
zastąpienie określonej osoby inną osobą, powierzenie czynności również innej osobie), Wykonawca
ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty dokonania zmiany przedłożenia
Zamawiającemu nowego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie polegające na kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze
nad robotami budowlanymi, jak i nie dotyczy osób wykonujących prace specjalistyczne.
5. W trakcie wykonywania Zadania Zamawiający ma prawo do wykonywania czynności kontrolnych
w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń, dokumentów i innych dowodów, i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminach
określonych w ust. 2 lub 3, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia oraz odszkodowania uzupełniającego do pełnej
wysokości poniesionej szkody.
7. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminach
określonych w ust. 2 lub 3, przekraczającego 14 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
Umowy z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 45 dni od
dnia dowiedzenia się o upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

57

§ 5. Podwykonawcy
1. Wykonawca wykonana Zadanie siłami własnymi.
2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawców, za których odpowiada Wykonawca:
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
3. W przypadku powierzenia jakichkolwiek prac podwykonawcom, za działania i zaniechania
podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
4. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, a także projektu jej
zmiany. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu tej umowy, bądź projektu
jej zamiany wynosi 14 dni.
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
bez względu na wartość umowy, i jej zmian. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu
do tej umowy, bądź jej zamiany wynosi 14 dni.
6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi o wartości większej niż 50.000 zł, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
lub dokonania jej zmiany.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Określa się następujące wymagania odnośnie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane, których niespełnienie skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) umowa musi dokładnie precyzować, jaki zakres rzeczowy Zadania jest nią objęty;
2) umowa może obejmować wyłącznie wykonanie prac, których zakres ściśle odpowiada części
Zadania, w szczególności nie może być nią objęte wykonanie prac na innych inwestycjach;
3) umowa musi zawierać szczegółowy kosztorys prac nią objętych, z wyszczególnieniem co
najmniej pozycji odpowiadających pozycjom z Kosztorysu Wykonawcy, a wskazane w nim
wartości nie mogą być wyższe od tych wskazanych w Kosztorysie Wykonawcy;
4) umowa musi zawierać termin wykonania, umożliwiający dotrzymanie terminów realizacji
Zadania, jak również szczegółowy harmonogram realizacji;
5) umowa musi zawierać zapisy dotyczące zobowiązań podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy) i odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie,
w szczególności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i w zakresie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, analogiczne do zawartych w niniejszej Umowie;
6) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 7;
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7) umowa nie może zawierać postanowień:
a) wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy (odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy) względem Zamawiającego za działania podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy);
b) uzależniających zapłatę wynagrodzenia od otrzymania zapłaty przez Wykonawcę od
Zamawiającego (odpowiednio przez podwykonawcę od Wykonawcy);
c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego (odpowiednio podwykonawcy przez
Wykonawcę).
§ 6. Czynności odbiorowe
1. Przedmiotem odbioru będzie całość Zadania (Przedmiotu Umowy).
2. Gotowość do przeprowadzenia odbioru – odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zgłosi Zamawiającemu na piśmie, załączając do niego kompletny operat kolaudacyjny, o którym
mowa w § 3 ust. 6.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w ciągu 21 dni od
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości, zgodnie z wymogami ust. 2. W przypadku, gdy
przystąpienie do użytkowania oczyszczalni ścieków, objętej Przedmiotem Umowy, wymagało
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nie później niż przed rozpoczęciem odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie wraz z adnotacją właściwego organu, że jest ona prawomocna, pod
rygorem odmowy przystąpienia do czynności odbiorowych do czasu przedłożenia ww. decyzji wraz
z ww. adnotacją.
4. W razie ujawnienia w trakcie czynności odbioru końcowego: niewykonania (w ogóle) niektórych
prac objętych Przedmiotem Umowy lub występowania wad lub usterek, które uniemożliwiają
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczaniem, Zamawiający może podjąć decyzję
o przerwaniu czynności odbiorowych, do czasu odpowiednio wykonania brakujących prac lub
usunięcia ujawnionych wad i usterek, i następczego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
wznowienia czynności odbiorowych.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Zamawiającemu przysługują następujące roszczenia i uprawnienia:
1) gdy wady i usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) żądać ich usunięcia, niezależnie od wysokości kosztów ich usunięcia lub
b) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
2) gdy wady i usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi lub
b) odstąpić od Umowy.
6. W braku wyznaczenia odmiennego terminu, wady i usterki stwierdzone przy odbiorze końcowym
Przedmiotu Umowy winny być usunięte w terminie 14 dni. Po ich usunięciu należy ponownie zgłosić
Przedmiot Umowy do odbioru końcowego.
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7. W razie odmowy usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę bądź niesunięcia wad lub usterek
przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt
i ryzyko Wykonawcy, w tym do samodzielnego ich usunięcia lub zlecenia ich usunięcia osobie
trzeciej, bez kolejnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu.
8. Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy będzie sporządzony protokół.
9. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego
Wykonawca ma obowiązek przekazać mu:
1) wystawioną przez siebie Kartę Gwarancyjną, o której mowa w§ 8 ust. 3 oraz
2) (zwrócić) oryginały pełnomocnictw, o których mowa w § 3 ust. 1 lit b).
10. Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których w ust. 9, upoważnia Zamawiającego do
odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
§ 7. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania Przedmiotu
Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą brutto ………………… zł (słownie:
…………………………………………………), w tym wartość netto w kwocie ………………… zł
(słownie: …………………………………………………) i podatek VAT według stawki …% w
kwocie ………………… zł (słownie: …………………………………………………).
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty i ryzyka, związane
z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z terenem
budowy i terenami sąsiadującymi, w tym istniejącymi na nich warunkami, w tym instalacjami
obcymi, oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu prac,
trudności i ryzyka, jak i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie Zadania,
w tym koszty wykonania Zadania na warunkach określonych w Umowie.
4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Zadania nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 i 2.
5. W przypadku zaniechania realizacji jakiejkolwiek części Zadania, w tym również na skutek
odstąpienia od Umowy w części, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
6. Płatności częściowych nie przewiduje się. Podstawą rozliczenia będzie faktura, wystawiona przez
Wykonawcę po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu protokołu odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy, stwierdzającego brak jakichkolwiek wad i usterek.
7. Płatność wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy, podany na zasadnie i
prawidłowo wystawionej przez niego fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia tej faktury
Zamawiającemu. Podany na fakturze rachunek musi figurować na białej liście podatników VAT.
W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy do chwili usunięcia przez niego nieprawidłowości.
8. Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać nazwę Zadania i Projektu. Dodatkowe wymogi
odnośnie prawidłowo wystawionej faktury mogą wynikać z umowy o dofinansowanie podpisanej
pomiędzy instytucją zarządzającą a Zamawiającym jako beneficjentem i mogą zostać przekazane
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Wykonawcy w terminie późniejszym. W przypadku ich niespełnienia, zapis ust. 7 zdanie ostatnie
stosuje się odpowiednio.
9. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o treści zgodnej
z Załącznikiem nr 3 lit. b oraz oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców
o treści zgodnej Załącznikiem nr 3 lit. c, tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z
realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo:
a) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku
opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia,
b) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.
10. W przypadku, gdy Wykonawca realizował Umowę bez udziału podwykonawców, warunkiem
dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o treści zgodnej
z Załącznikiem nr 3 lit. a, tj. o wykonaniu Umowy bez udziału podwykonawców.
11. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Jakiekolwiek prace wykraczające poza Przedmiot Umowy świadczenia określony w § 1, z którymi
ma się wiązać dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Brak wymaganej zgody pozbawia
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
13. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu,
podany dokument może zostać przekazany Wykonawcy na wskazany w Umowie adres poczty
elektronicznej, tj. …………………………………………… . Dokumenty przekazane w opisany
sposób uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą wysłania.
§ 8. Gwarancja i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji na okres: …… miesięcy. Okres rękojmi za
wady jest równy okresowi gwarancji.
2. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy, tak jako skończona całość
użytkowa i technologiczna, jak i każda z części i urządzenie z osobna, będzie wolny od jakichkolwiek
wad i usterek.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej
o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 (dalej Karta Gwarancyjna) w dniu
zakończenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Brak przekazania Zamawiającemu Karty
Gwarancyjnej upoważnia go do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu
Umowy.
4. Wykonawca zapewni, że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełnią roszczenia wynikające
z gwarancji i rękojmi za wady bezpośrednio na rzecz Zamawiającego i na jego żądanie, w braku
możliwości lub w razie utrudnień w spełnieniu tych roszczeń przez Wykonawcę, w szczególności w
razie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji Wykonawcy.
5. Do zachowania terminów gwarancji i rękojmi za wady i nabycia uprawnień z ich tytułu wystarcza
ujawnienie się wady lub usterki przed upływem okresów, o których mowa w ust. 1. W zakresie wad
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lub usterek usuniętych w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, okres gwarancji liczony jest zgodnie
z zasadami określonymi w art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
6. Sprawdzenie prac objętych Przedmiotem Umowy przez Zamawiającego lub dokonanie odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność
Wykonawcy czy przysługujące Zamawiającemu uprawnienia i roszczenia.
7. W braku ustalenia przez Zamawiającego odmiennego terminu, wady i usterki winny być usunięte w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie
winny być usunięte niezwłocznie, bez żądania ze strony Zamawiającego.
8. Wady i usterki zagrażające życiu, zdrowiu lub środowisku czy mieniu lub prawidłowemu
funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Zamawiającego, winny być usunięte niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili
zgłoszenia, a przystąpienie do ich usuwania winno nastąpić w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia.
9. Zgłoszenia wad i usterek mogą być dokonywane: telefonicznie, e-mail(owo) lub pisemnie.
10. Usuwanie wad i usterek nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zamawiającego.
11. Usunięcie wad i usterek musi zostać poświadczone przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem
nieważności.
12. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca.
13. W razie niesunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma
prawo ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym samodzielnego ich usunięcia lub zlecenia
ich usunięcia osobie trzeciej, bez kolejnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu.
14. W razie stwierdzenia wad, których nie można usunąć, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, albo może od Umowy odstąpić.
15. Jeżeli w okresie gwarancji ten sam zakres wykonanych prac, objętych Przedmiotem Umowy, (w tym
dostarczone urządzenie) ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, Wykonawca ma obowiązek
dokonać na własny koszt wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad.
16. Jeżeli w ramach Zadania zainstalowano, użyto lub dostarczono urządzenia, instalacje, systemy itp.,
co do których producent lub dostawca wymaga ich odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, w okresie gwarancji za ich serwisowanie odpowiada Wykonawca, on
również ponosi tego koszty.
17. Jeżeli w ramach Zadania zainstalowano, użyto lub dostarczono urządzenia, materiały budowlane,
instalacje, systemy, na które producent lub dostawca udziela gwarancji na okres dłuższy niż okres
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę
Wykonawca przekaże Zamawiającemu odnoszące się do nich dokumenty gwarancyjne.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z rękojmi za wady.
§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
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1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie (wynagrodzenia ryczałtowego brutto), tj. w wysokości …………… zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………………).
2. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy w formie ……………………………………………………… .
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający ma prawo do potrącania z zabezpieczenia, jak
również z innych kwot należnych Wykonawcy kar umownych, odszkodowań, roszczeń o zwrot
kosztów wykonawstwa zastępczego lub kwot wypłaconych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom tytułem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jak również innych roszczeń
należnych Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym
również z tytułu wad i usterek Przedmiotu Umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie Wykonawcy zwrócone w następujących
terminach:
a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy, w tym usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przy
odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy;
b) 30% kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
5. W razie przedłużenia lub faktycznego przekroczenia terminu wykonania Zadania Wykonawca, który
wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniądz, ma obowiązek
przed zawarciem aneksu do Umowy i nie później niż 21 dni przed upływem okresu ważności
wniesionego zabezpieczenia, przedłużenia okresu ważności wniesionego zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, pod
rygorem ściągnięcia kwoty, w której zabezpieczenie ma być wniesione, z dotychczas wniesionego
zabezpieczenia i zatrzymania tejże kwoty tytułem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu.
§ 10. Odstąpienie od Umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w przypadkach przewidzianych
prawem lub innymi zapisami Umowy, jak również w następujących przypadkach:
a) otwarcia likwidacji Wykonawcy;
b) opóźnienia w realizacji Zadania będącego następstwem przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy przekraczającego 14 dni;
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c) przerwania przez Wykonawcę wykonywania robót objętych Przedmiotem Umowy będącego
następstwem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i niewykonywania ich przez okres co
najmniej 14 dni;
d) dopuszczenia się przez Wykonawcę rażącego naruszenia Umowy, w szczególności
wykonywania prac niezgodnie z SIWZ, PFU, obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi
normami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej czy Dokumentacją Projektową, lub w sposób
zagrażający życiu, zdrowiu lub środowisku czy mieniu lub prawidłowemu funkcjonowaniu
oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zamawiającego;
e) dopuszczenia się przez Wykonawcę innego niż rażące naruszenia Umowy i bezskutecznego
upływu 7-dniowego terminu na zmianę sposobu wykonywania Umowy i usunięcie wszystkich
skutków naruszenia, licznego od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania;
f) konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5% wartości Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie.
5. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 lit. a) – f), Zamawiający może wykonać
w terminie do 2 i pół roku od daty zawarcia Umowy.
§ 11. Obowiązki Stron w przypadku rozwiązania Umowy
1. W przypadku rozwiązania Umowy, w tym odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na
Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień rozwiązania Umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, po której leżą przyczyny rozwiązania Umowy;
3) Wykonawca uporządkuje teren budowy, w tym usunie maszyny i sprzęt, wprowadzone
w związku z wykonywaniem Umowy;
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy.
2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w terminie do 7
dni od daty rozwiązania Umowy Wykonawca ma prawo zgłoszenia Zamawiającemu żądania odkupu
materiałów i urządzeń, nabytych przez Wykonawcę w celu wykonania Zadania, które nie mogą być
przez niego zastosowane do wykonania innych prac niż były objęte Umową, obligatoryjnie załączając
do żądania ich wykaz i kopie faktur źródłowych, potwierdzających fakt, datę i cenę ich nabycia
(odkupu). Po upływie terminu, o którym w zdaniu poprzedzającym, prawo do zgłoszenia żądania
odkupu wygasa.
§ 12. Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:
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1) za przekroczenie terminu wykonywania Zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia;
2) za przekroczenie terminu realizacji Zadania innego niż termin wykonywania Zadania z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za
każdy dzień opóźnienia;
3) za spowodowanie awarii na oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej lub innych przewodach
lub urządzeniach, będących w posiadaniu Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek;
4) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek zgłoszonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu
Umowy lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad lub usterek;
5) za brak udziału w naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Zamawiającego lub brak
zapewnienia udziału w niej wymaganych osób – w wysokości 1.000 zł za każdą z osób, która się
nie stawiła;
6) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku posiadania i udokumentowania (brak lub
brak udokumentowania) wymaganego ubezpieczenia – w wysokości 20.000 zł;
7) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;
8) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, rozumianego jako sytuacja, w której o zapłatę zwrócili się oni do
Zamawiającego – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z umowy
o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy za każdy przypadek;
9) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego
z umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy, za każdy dzień opóźnienia
w zapłacie;
10) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000 zł za każdy
przypadek;
11) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek;
12) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
2.000 zł za każdy przypadek;
2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych, jakich zapłaty Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wynosi 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do
pełnej wysokości poniesionej przez siebie szkody.
4. Każde zachowanie Wykonawcy, którego następstwem może być utrata przez Zamawiającego
ewentualnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie
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zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodnościekowa – ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19 będzie przedmiotem roszczeń
odszkodowawczych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą również
ewentualne kary naliczone przez instytucję zarządzającą (lub inny uprawniony do tego podmiot)
w konsekwencji niewłaściwej, w tym nieterminowej realizacji Zadania lub innych zobowiązań
wynikających z Umowy. Roszczenia odszkodowawcze, o których w zdaniach poprzedzających, są
niezależne od przysługujących Zamawiającemu kar umownych.
5. Naliczone kary umowne i odszkodowania Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia lub
innych należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6. Zapłata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Zadania
i innych zobowiązań wynikających Umowy.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca może żądać od
Zamawiającego odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
§ 13. Przedstawiciele Stron i adresy do doręczeń
1. W trakcie realizacji Zadania w imieniu Zamawiającego, w granicach posiadanych przez nich
upoważnień i kompetencji, występują:
-

………………………… – e-mail: ………………………………… , tel. kom.: …………… ;

-

………………………… – e-mail: ………………………………… , tel. kom.: …………… .

Dodatkowo, na potrzeby realizacji Zadania, Zamawiający ustanowi inżyniera / inspektora nadzoru
inwestorskiego, którego dane osobowe i dane kontaktowe przekaże Wykonawcy po zawarciu
Umowy.
2. W trakcie realizacji Zadania w imieniu Wykonawcy występują:
-

………………………… – e-mail: ………………………………… , tel. kom.: …………… ;

-

………………………… – e-mail: ………………………………… , tel. kom.: …………… .

Każda z wymienionych osób jest uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy w sposób
samodzielny.
3. Każda ze Stron ma prawo zmienić osoby lub dane kontaktowe, o których w ust. 1 i 2. Zmiana nie
wymaga zmiany Umowy i staje się skuteczna z chwilą zawiadomienia drugiej Strony, w tym przez
przedstawiciela, ze wskazaniem nowych osób i danych kontaktowych.
4. Dodatkowo, na potrzeby realizacji Zadania, Wykonawca ustanowi kierownika budowy, którego
obowiązki powierzy:
-

………………………… – e-mail: ………………………………… , tel. kom.: …………… .

5. Na potrzeby Umowy Strony podają następujące adresy do doręczeń w kraju:
Zamawiający:

42-480 Poręba, ul. ks. Franciszka Pędzicha 12;

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

Podane adresy do czasu wykonania Umowy i wygaśnięcia wszelkich mogących powstać w związku
z nią roszczeń będą stanowiły wiążące adresy do doręczeń. Pisma wysłane listem poleconymi i
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niepodjęte w terminie 7 dni od daty pierwszego awizo będą z upływem wskazanego terminu uważane
za doręczone.
6. Każda ze Stron ma prawo zmienić adres, o którym mowa w ust. 5, zawiadamiając drugą Stronę na
piśmie pod rygorem nieważności oraz podając w zawiadomieniu nowy wiążący adres do doręczeń w
kraju. Zmiana adresu nie będzie wymagała zmiany Umowy i będzie skuteczna z upływem 7 dni od
daty doręczenia drugiej Stronie zawiadomienia.
§ 14. Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość
następujących zmian:
1) w zakresie terminów realizacji Zadania w przypadku konieczności ich wydłużenia z powodu:
a) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień ze strony organów lub innych właściwych
podmiotów w wydawaniu decyzji, opinii i uzgodnień itp.;
b) konieczności uzyskania decyzji, opinii i uzgodnień itp. i innych dokumentów niezbędnych do
wykonania Zadania, których obowiązku uzyskania w chwili zawarcia Umowy nie można było
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
c) wprowadzenia istotnych zmian w Dokumentacji Projektowej (na etapie wykonywania robót
budowlanych), skutkujących koniecznością zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub
zgłoszenia budowy, będących następstwem okoliczności nieleżących po stronie żadnej ze
Stron, w szczególności ujawnienia podczas wykonywania robót warunków terenowych,
odmiennych od przyjętych w założeniach, pomimo zachowania należytej staranności, np.
ujawnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, albo będących następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
d) siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze wyjątkowym, zaistniałe po zawarciu
Umowy i niezależnie od woli Stron, którego pomimo zachowania należytej staranności Strony
na etapie składania ofert nie przewidywały, i któremu zaistnieniu lub skutkom nie były i nie
są w stanie zapobiec, a które uniemożliwia bądź poważnie utrudnia wykonanie Zadania w
terminie, takie jak: strajk o charakterze powszechnym, akty terrorystyczne i inne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, trzęsienie
ziemi, huragan, powódź, o ile spowodowany przez to zdarzenie przestój został potwierdzony
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy;
e) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla
danej pory (anomalia pogodowe), które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie robót,
w szczególności: obfite opady deszczu trwające ponad 5 dni, o ile spowodowany przez te
warunki przestój został potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy;
f) wystąpienia zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania Zadania,
których wykonanie stało się konieczne na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do
przewidzenia;
g) innych okoliczności nieleżących po stronie żadnej ze Stron, albo leżących po stronie
Zamawiającego;
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2) w zakresie warunków realizacji Zadania i sposobu dokumentowania wykonania i rozliczenia
Umowy poprzez uwzględnienie wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie, w tym
odnośnie wykonania i rozliczenia Projektu;
3) w zakresie warunków realizacji Zadania w przypadku zmian w PFU, w tym będących
następstwem usunięcia w nim błędów, czy uwzględniania ujawnionych podczas wykonywania
robót warunków, odmiennych od przyjętych w założeniach; w przypadku zmiany wysokości
kosztów wykonania robót wraz z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą
w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
4) w zakresie technologii i innych warunków wykonania prac lub materiałów do ich wykonania,
o ile nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego i zostaną przez niego
zaakceptowane, w przypadku zmniejszenia kosztów wykonania prac wraz ze zmianą w zakresie
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez odpowiednie zmniejszenie przysługującego mu
wynagrodzenia;
5) w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku od towarów i usług;
6) w zakresie części Zadania, których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, w razie
konieczności powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom również części zamówienia
nieprzewidzianych uprzednio w złożonej przez niego ofercie;
7) w zakresie osoby wskazanej w Umowie jako kierownik budowy, o ile nowa osoba będzie
posiadała odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Zmiany Umowy mogą być wprowadzone z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek
Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień Umowy Wykonawca winien złożyć niezwłocznie po
zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od
daty dowiedzenia się o ich zaistnieniu. Wniosek winien zawierć uzasadnienie. Wniosek złożony
z naruszeniem wymagań, w tym terminów, o których w zadaniach poprzedzających Zamawiający
może pozostawić bez nadania mu biegu.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15. Prawa autorskie
1. Wykonawca z chwilą przekazania jakiegokolwiek stworzonego w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności
objętego Dokumentacją Projektową lub operatem kolaudacyjnym (dalej Utwór) przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu na wszystkich znanych w chwili zawarcia
Umowy polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
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c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
2. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający uzyskuje
wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich i zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do Utworu jako całości oraz jego poszczególnych elementów.
3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający nabywa
prawo do dowolnego i nieograniczonego w czasie opracowania Utworu lub zlecenia takiego
opracowania, w szczególności w zakresie jego przeróbki lub adaptacji. Wykonawca niniejszym
udziela zgody Zamawiającemu na dokonywanie zmian w Utworze, wynikających z potrzeb
Zamawiającego i zgodnych z obowiązującymi przepisami.
4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający nabywa
również własność przedmiotu, na którym Utwór utrwalono.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz
upoważnia do wykonywania ww. praw Zamawiającego, w szczególności upoważnia go do
wykonywania prawa do integralności Utworu.
6. Wykonawca gwarantuje, że w chwili przekazania Utworu będzie on uprawniony do przeniesienia na
Zamawiającego praw oraz udzielenia Zamawiającemu zgód i zezwoleń, określonych w niniejszym
paragrafie, w szczególności że przedmiotowe prawa będą mu przysługiwały. W przypadku, gdy
Wykonawca nie będzie twórcą Utworu, gwarantuje on, że przed przekazaniem Utworu uzyska on od
twórcy stosowne zobowiązania i upoważnienia dla Zamawiającego. Za istnienie praw, zobowiązań i
zezwoleń, określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w
szczególności w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu, osobistych lub majątkowych,
Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie i wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie
Zamawiającego i pokryje mu wszelkie koszty związane z jego udziałem w postępowaniu
sądowym i ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej;
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich, majątkowych lub osobistych,
osoby trzeciej.
7. Nabycie przez Zamawiającego całości praw, zgód i zezwoleń, określonych w niniejszym paragrafie,
w tym majątkowych praw autorskich, następuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym
mowa w § 7 ust. 1 i 2.
8. Postanowienia, zawarte w niniejszym paragrafie, winny znaleźć odpowiednie przełożenie
w umowach o podwykonawstwo.
§ 16. Postanowienia końcowe
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1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Ewentualne spory, związane z Umową lub objętymi Przedmiotem Umowy pracami, podlegają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla miasta Katowice.
3. Załączniki do Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – SIWZ oraz PFU
Załącznik nr 2 – Karta Gwarancyjna
Załącznik nr 3 – wzory oświadczeń podmiotów uczestniczących w realizacji Przedmiotu
Umowy:
a) Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Umowy bez
udziału podwykonawców
b) Wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów uczestniczących w
realizacji Przedmiotu Umowy
c) Wzór oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców
Załącznik nr 4 – polisa OC Wykonawcy
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………
Zamawiający

………………………
Wykonawca
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Załącznik nr 2
Karta Gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA
Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie,
numer KRS: 0000360471

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………….

Umowa:

UMOWA nr ………… / …… z dnia …………………

Przedmiot Umowy: wykonanie Zadania pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie”
Okres gwarancji:

… miesięcy od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego
podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, stwierdzającego
brak jakichkolwiek wad i usterek

Data odbioru końcowego Przedmiot Umowy i początek Okresu Gwarancji: ……………………
Sposoby zgłaszania wad:

telefonicznie pod numerem: ………………………………………………
e-mail(owo) na adres: ……………………………………………………
pisemnie na adres:

………………………………………………………

Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji na Okres gwarancji na następujących
warunkach:
1. Wykonawca zapewnia, że w Okresie gwarancji Przedmiot Umowy, tak jako skończona całość
użytkowa i technologiczna, jak i każda z części i urządzenie z osobna, będzie wolny od jakichkolwiek
wad i usterek.
2. Do zachowania terminów gwarancji i nabycia uprawnień z tytułu gwarancji wystarcza ujawnienie się
wady lub usterki przed upływem Okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami
określonymi w art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Sprawdzenie prac objętych Przedmiotem Umowy przez Zamawiającego lub dokonanie odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność
Wykonawcy czy przysługujące Zamawiającemu uprawnienia i roszczenia.
4. W braku ustalenia przez Zamawiającego odmiennego terminu, wady i usterki winny być usunięte w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie
winny być usunięte niezwłocznie, bez żądania ze strony Zamawiającego.
5. Wady i usterki zagrażające życiu, zdrowiu lub środowisku czy mieniu lub prawidłowemu
funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Zamawiającego, winny być usunięte niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili
zgłoszenia, a przystąpienie do ich usuwania winno nastąpić w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia.
6. Zgłoszenia wad i usterek mogą być dokonywane: telefonicznie, e-mail(owo) lub pisemnie.
7. Usuwanie wad i usterek nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zamawiającego.
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8. Usunięcie wad i usterek musi zostać poświadczone przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem
nieważności.
9. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca.
10. W razie niesunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma
prawo ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym samodzielnego ich usunięcia lub zlecenia
ich usunięcia osobie trzeciej, bez kolejnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu.
11. W razie stwierdzenia wad, których nie można usunąć, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, albo może od Umowy odstąpić.
12. Jeżeli w okresie gwarancji ten sam zakres wykonanych prac, objętych Przedmiotem Umowy, (w tym
dostarczone urządzenie) ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, Wykonawca ma obowiązek
dokonać na własny koszt wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad.
13. Jeżeli w ramach Zadania zainstalowano, użyto lub dostarczono urządzenia, instalacje, systemy itp.,
co do których producent lub dostawca wymaga ich odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, w Okresie gwarancji za ich serwisowanie odpowiada Wykonawca, on
również ponosi tego koszty.
14. Jeżeli w ramach Zadania zainstalowano, użyto lub dostarczono urządzenia, materiały budowlane,
instalacje, systemy, na które producent lub dostawca udziela gwarancji na okres dłuższy niż Okres
gwarancji (gwarancji udzielonej przez Wykonawcę), po upływie Okresu gwarancji (gwarancji
udzielonej przez Wykonawcę) Wykonawca przekaże Zamawiającemu odnoszące się do nich
dokumenty gwarancyjne.
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z rękojmi za wady.
………………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3
Wzory oświadczeń
podmiotów uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy

a) Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Umowy bez udziału podwykonawców
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………………………
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

Oświadczenie Wykonawcy
Zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie” (dalej Zadanie)
Oświadczam, że Zadanie – przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego nr ………… /
…… z dnia ………………… został w całości wykonany siłami własnymi, bez udziału jakichkolwiek
podwykonawców.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów uczestniczących w realizacji Przedmiotu
Umowy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………………………
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

Oświadczenie Wykonawcy
Zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie” (dalej Zadanie)
Oświadczam, że Zadanie – przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego nr ………… /
…… z dnia ………………… (dalej Przedmiot Umowy) został w całości wykonany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(wskazać wszystkie podmioty, które uczestniczyły w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym: Wykonawcę, podwykonawców i dalszych
podwykonawców, w tym kolejnych dalszych podwykonawców itd., niezależnie czy wykonywali oni roboty budowlane, czy dostawy lub
usługi, poprzez podanie ich: firmy, adresu siedziby, NIP i REOGN oraz miejsca w hierarchii, odpowiednio: „Wykonawca”,
„podwykonawca Wykonawcy”, „podwykonawca podwykonawcy działającego pod firmą …” itd.)

Oświadczam, że w realizacji Przedmiotu Umowy żadne inne podmioty niż wyżej wymienione nie
uczestniczyły.
Oświadczam, że następujące roboty budowlane, dostawy i usługi zostały wykonane przez podane
poniżej podmioty:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(wskazać firmy podwykonawców i dalszych podwykonawców, w tym kolejnych dalszych podwykonawców, itd.
i określić wykonany przez każdego z nich zakres Przedmiotu Umowy)

Oświadczam, że cały pozostały zakres Przedmiotu Umowy został w całości wykonany siłami
własnymi, bez udziału jakichkolwiek podwykonawców.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wzór oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców
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……………………………
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

…………………………………
(firma podmiotu składającego oświadczenie)

…………………………………
(adres siedziby)

…………………………………
(NIP i REGON)

…………………………………
(telefon i e-mail)

Oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
Zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie” (dalej Zadanie)
Oświadczamy, że uczestniczyliśmy w realizacji Zadania – przedmiotu umowy w sprawie zamówienia
publicznego nr ………… / …… z dnia ………………… (dalej Przedmiot Umowy), wykonując
w ramach niego czynności powierzone przez …………………………………3 (dalej Powierzający),
które
obejmowały
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………4.
Powierzenie nastąpiło na podstawie umowy o podwykonawstwo zawartej w dniu ……………… , w
której przewidziano wynagrodzenie umowne brutto w kwocie ………………… zł.
Oświadczamy, że wszystkie należności związane z wykonywaniem przez nas czynności w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy zostały nam przez Powierzającego zapłacone.
Wynagrodzenie zapłacono: w umówionym terminie / z przekroczeniem umówionego terminu5.
Opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia wyniosło łącznie …… dni.
Oświadczamy, że z tytułu umowy o podwykonawstwo i wykonanych przez nas czynności nie
wywodzimy względem Powierzającego żadnych roszczeń, wobec czego również od Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z w Porębie – jako zamawiającego, który
udzielił zamówienia publicznego na realizację Zadnia – nie będziemy dochodzić żadnych kwot.
…………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

wskazać firmę, adres siedziby, NIP i REOGN podmiotu, który powierzył wykonywanie czynności
wskazać zakres powierzonych czynności
5
niepotrzebne skreślić
4

74

