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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, przetargi@pzdit.lowicz.pl, tel./fax (046) 837-22-47.
2. Zamówienie publiczne będzie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka mostu zniszczonego wskutek powodzi
i odbudowa obiektu w ramach zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Kalinówka
w miejscowości Skaratki w ciągu drogi powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)”.
Celem wykonania odbudowy jest przywrócenie przejezdności drogi powiatowej
i zapewnienie odpowiedniej nośności mostu odpowiadającej klasie B wg PN-85/S10030.
2) Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
a) Roboty rozbiórkowe:
Robotom rozbiórkowym podlegają następujące elementy:
nawierzchnia jezdni na moście i dojazdach;
betonowe umocnienie stożków nasypowych w rejonie podpór;
nasypy korpusu drogi w rejonie podpór;
pomost wraz z wyposażeniem;
kamienne podpory.
b) Roboty związane z odbudową:
odbudowa obiektu mostowego będzie polegała na wykonaniu konstrukcji ze
stalowych blach falistych ocynkowanych typu SuperCor (schemat przekroju
SC-28B) lub innej konstrukcji o parametrach technicznych nie gorszych niż
dla konstrukcji wymienionej;
wykonanie żelbetowych ścian czołowych na wlocie i wylocie konstrukcji;
wykonanie nawierzchni jezdni na moście i na dojazdach;
wykonanie umocnienia dna i skarp cieku pod mostem oraz powyżej i poniżej
mostu.
c) Podstawowe parametry projektowanego mostu:
przekrój poprzeczny konstrukcji stalowej mostu 2610 x 7025 mm (SuperCor
typ przekroju SC-28B);
długość całkowita mostu 7,30 m;
szerokość całkowita 9,30 m;
światło poziome mostu na wysokości rzędnej wody miarodajnej: 6,43 m;
światło pionowe mostu: 2,26 m.
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3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa,
składająca się z projektu budowlano – wykonawczego, przedmiaru robót
i sporządzonego na jego podstawie kosztorysu ofertowego oraz informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót.
4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
stanowią integralne części umowy.
5) Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z:
a) wszelkimi kosztami związanymi ze zużyciem wody i energii elektrycznej,
b) utrzymaniem placu budowy,
c) ubezpieczeniem budowy,
d) zabezpieczenia terenu robót (oznakowania),
e) realizacją stosownych uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia,
f) wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
g) innymi kosztami mogącymi wyniknąć w trakcie realizacji dzieła po stronie
Wykonawcy.
Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:
45.22.11.00-3 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów,
45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne,
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2013r.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców,
którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności mostowej, lub
odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów (Kierownik budowy);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
UWAGA 1: Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej
specyfikacji.
UWAGA 2: Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych
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w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, tzn. każdy z wykonawców musi
spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem wykluczenia
wykonawcy.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą złożyć wykonawcy wraz z pisemną
ofertą:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o treści zgodnej
z zał. nr 2 do SIWZ,
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności, oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami o treści
zgodnej z zał. nr 3 do SIWZ tzn. należy wykazać osobę, która będzie pełniła
obowiązki kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności mostowej, lub
odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów (Kierownik budowy),
c) oświadczenia, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane
uprawnienia, tzn.: że osoba, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy
posiada uprawnienia budowlane w specjalności mostowej, lub odpowiadające im
uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o treści
zgodnej z zał. nr 4 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z zał. nr 5 do
SIWZ,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.). Jeśli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, składa
oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej, zawarte w formularzu
ofertowym (pkt 9 Formularza Oferty).
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka
cywilna, konsorcjum) należy złożyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone jednemu
z Wykonawców (wspólników, konsorcjantów) lub innej osobie do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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UWAGA 3:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. spółki cywilne, konsorcja) wymaga się dostarczenia dokumentów
wymienionych w ppkt 2 lit. a) i b) oraz ppkt 3 złożonych przez każdego
Wykonawcę (np. wspólnika lub konsorcjanta) z osobna.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 2 lit. b) składa
dokumenty lub oświadczenia szczegółowo określone w §4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz.U.2013.231), potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
3) W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego wszystkie kwoty podane w PLN,
a będące elementami dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu przelicza się z walut obcych na PLN według
średniego kursu NBP ustalonego na dzień ogłoszenia SIWZ.
UWAGA 4:
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
3) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
jest karalne. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy wykonawca, który złożył
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
postępowania zostaje wykluczony z postępowania. Podobnie zostaną wykluczeni
wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie prowadzi się w formie pisemnej.
2) Zamawiający dopuszcza także przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, w tym także pytań i odpowiedzi faksem lub drogą elektroniczną.
W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest
w ofercie podać numer faksu lub adres poczty elektronicznej.
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
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składania ofert.
6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznana.
7) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na swojej stronie internetowej.
8) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na
stronie internetowej.
9) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu udzielenia
wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
a) Anna Gajek - Sarwa, tel. 046 837 22 47,
b) Joanna Kutermankiewicz, tel. 046 837 22 47.
9. Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się 30-dniowy
termin związania złożoną ofertą, liczony od terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej
formie) stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Ofertę składa się w formie pisemnej.
3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą jedną,
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego wykonawcę.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Oferta powinna być napisana w języku polskim (nie dotyczy folderów
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.
7) Wskazane jest, aby oferta wraz z ze wszystkimi załącznikami była na kolejno
ponumerowanych stronach, spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
9) W przypadku, gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub inne
osoby, jeżeli dokumenty dotyczą tych osób.
10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć
wraz z tłumaczeniami na język polski.
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat).
2) Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2013r. o godz. 10:00. Zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
3) Ofertę należy złożyć w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie:
„Odbudowa mostu na rzece Kalinówka w miejscowości Skaratki w ciągu drogi
powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)” oraz "Nie otwierać przed 28.10.2013r. godz.
10:15.” Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres wykonawcy.
4) Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.
10:15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 5.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
6) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta należy oznaczyć napisem ZMIANA.
7) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to
powiadomienie należy opisać WYCOFANIE.
8) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9) Otwarcie ofert jest jawne.
10) Oferty od chwili ich otwarcia są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykonawca składając ofertę może zastrzec w odniesieniu do tych
informacji, że nie mogą one być udostępnione innym wykonawcom – w związku
z tym wykonawca powinien je umieścić w oddzielnym opracowaniu (teczce)
opatrzonej napisem „Wyłącznie do wiadomości Zamawiającego”, późniejsze
wyłączenie jawności nie będzie możliwe. Wykonawca nie może zastrzec jawności
informacji określonych w art. 86 ust. 4 w/w ustawy.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem
VAT (cena brutto).
2) Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach winna zawierać wszystkie
koszty związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
zamówienia, a także wszystkie koszty ciążące na wykonawcy, nawet gdyby do ich
poniesienia, jako płatnik zobowiązany był zamawiający.
3) Cenę ofertową należy podać na podstawie przygotowanego kosztorysu
ofertowego złożonego wraz z ofertą, który jednak stanowi wyłącznie materiał
pomocniczy, a ocenie podlegać będzie ostateczna ryczałtowa cena brutto.
4) Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie
będzie podlegała zmianom.
5) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
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•

Cena ofertowa

-

100%

Sposób oceny ofert:
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ,
przyznając każdej ofercie od 0 do 100 pkt.
Oferowana cena - maksymalnie 100 pkt.
Najniższa cena ofertowa - 100 pkt.
Pozostali oferenci otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:
Yn = (Cmin/ Cn) x 100
gdzie:
Yn
- ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,
Cmin - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie,
Cn
- cena ofertowa ocenianej oferty.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce
podpisania umowy w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wybranego Wykonawcy,
najpóźniej w dniu podpisania umowy, z czego 30% wniesionego zabezpieczenia jest
przeznaczone na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w sposób
i na zasadach określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych.
3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
16. Wzór umowy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy, załączonym do niniejszej SIWZ.
17. Środki ochrony prawnej.
1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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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.
18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
21. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich PLN.
22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - formularz oferty;
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 6 - wzór umowy;
Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa wraz z STWiOR.
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Załącznik nr 1
………………………………………..
(pieczęć firmy)

Dane Wykonawcy:
zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ulica: .....................................................................................................................................,
nr domu:

.......................,

nr lokalu:

kod pocztowy: .......................,

..............................,

miejscowość: ..................................................................,

tel: ……………………., fax: ……………………, e-mail: …………………………………...
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Odbudowę mostu na rzece
Kalinówka w miejscowości Skaratki w ciągu drogi powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)”:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
……………………………….. zł
słownie:........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
w tym:
podatek VAT: ……………………………………… zł,
cena netto: …………………………………………. zł.
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Zobowiązujemy się wykonać dzieło budowlane zgodne z parametrami zawartymi
w opisie przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i spełniające cele, którym ma
służyć.
4. Wyrażamy zgodę na realizację faktur VAT w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do
Zamawiającego.
5. Zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie,
czyli: do 15.12.2013r.
8a. Wszystkie prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*)
8b. Następujące czynności zamierzamy zlecić podwykonawcom:
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. *)
za których działania odpowiadamy jak za własne.
9. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.)**.
10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum) dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący ................................................................................................
11. Oferta znajduje się na ........................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
(4) .....................................................
(5) .....................................................
(6) .....................................................

..................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

........................................................
miejscowość, data

*) - niepotrzebne skreślić
**) - Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej zobowiązani są skreślić niniejsze
oświadczenie i załączyć do oferty listę podmiotów, o której mowa w pkt 7 ppkt 3 SIWZ.
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Załącznik nr 2
……………………………………………
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu na „Odbudowę mostu na rzece Kalinówka w miejscowości
Skaratki w ciągu drogi powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)”, oświadczamy, że spełniamy
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................
miejscowość, data

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)
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Załącznik nr 3
...........................................
( pieczęć firmy )

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko wraz
z zakresem
Lata doświadczenia
wykonywanych czynności
w realizacji zamówienia

Opis
posiadanych
uprawnień,
kwalifikacji

Informacja
o podstawie do
dysponowania daną
osobą

........................................................
miejscowość, data

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)
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Załącznik nr 4
...........................................
( pieczęć firmy )

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu na „Odbudowę mostu na rzece Kalinówka w miejscowości
Skaratki w ciągu drogi powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)” oświadczamy, że osoba która
będzie pełniła obowiązki kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności
……………..
……………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
o numerze …………………………………………… .

........................................................
miejscowość, data

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

15

Załącznik nr 5
...........................................
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w przetargu na „Odbudowę mostu na rzece Kalinówka w miejscowości
Skaratki w ciągu drogi powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)”, oświadczamy, że nie
podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

........................................................
miejscowość, data

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)
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Załącznik nr 6
UMOWA Nr PZDiT/.../2013 - wzór
Zawarta w dniu ………….r. w Łowiczu, pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, NIP: 834-15-57-848,
reprezentowanym przez:
Annę Gajek – Sarwa – Dyrektora PZDiT w Łowiczu
zwanym dalej Zamawiającym,
a
I. Panem…………………, zam. w……………….., prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą…………………………., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ……………………………………… pod numerem …………………,
NIP ……………………………,
zwanym dalej Wykonawcą, o treści:
II. Panem………………….., zam. w …………………, wpisanym do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez………………………., pod numerem………………….,
NIP……………………… i Panem………………., zam. w …………………, wpisanym
do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………, pod
numerem……………………….., NIP…………………….. i Panem………………….., zam.
w ……………………….., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez………………., pod numerem…………………….., NIP……………………… prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą………………………, NIP spółki………………………….,
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
III. …………………………… z siedzibą w ………………………………………………,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….........................,
NIP……………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
……………………………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą, o treści:
IV. ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………,
działającymi w ramach ………………………………………………………………………...,
reprezentowanymi na podstawie udzielonego upoważnienia przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
Umowa została zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot, o których mowa w art.
11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.).
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego dzieło budowlane pod
nazwą: „Odbudowa mostu na rzece Kalinówka w miejscowości Skaratki w ciągu drogi
powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)”, gdzie wartość zamówienia nie przekracza kwot,
o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót.
2. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz oferta Wykonawcy stanowią integralne części umowy.
3. Przedmiot umowy, o których mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu Ustawy – Prawo budowlane w sposób umożliwiający prawidłową
eksploatację, zgodnie z celem, któremu dzieło ma służyć.
4. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując
specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją składającą się na opis
przedmiotu zamówienia, nie zgłasza uwag do dokumentacji w tym przedmiaru robót,
dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uwarunkowań faktycznych i nie zgłasza
zastrzeżeń.
§2
Ilekroć w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze - należy przez to rozumieć odbiór
wykonanych kompletnych robót budowlanych w zakresie szczegółowym wynikającym
z przedmiaru robót, określonym umową, nie stwierdzający usterek zarówno
uniemożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego, w którym prowadzono roboty
budowlane jak i zmniejszających użyteczność tego obiektu w stosunku do zaplanowanej.
§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych
2.
3.
4.
5.

6.

od dnia podpisania umowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie późniejszym, nie dłuższym jednak
niż 7 dni z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron nie stanowi zmiany umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 2
na dzień przekazania placu budowy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.12.2013r.
Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku:
1) nie
przekazania
w
ustalonych
terminach
dokumentacji
projektowej
lub wprowadzania zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu
umownego wykonania robót,
2) późniejszego (powyżej 7 dni) przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn
niezawinionych przez żadną ze stron,
3) przerw
w
realizacji
robót
powstałych
z
przyczyn
niezależnych
od Wykonawcy (np. warunki atmosferyczne, przerwy spowodowane działaniami
organów administracyjnych),
4) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
Za datę zakończenia robót uważa się datę zakończenia bezusterkowego odbioru z tym, że
w przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie
wlicza się okresu od dnia faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez
inspektora nadzoru z jednoczesnym pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego, do dnia
przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru, włącznie z tym dniem.
Podobnie nie wlicza się do opóźnienia okresu, w trakcie trwającego odbioru, tzn. po jego
rozpoczęciu, a przed zakończeniem bezusterkowego protokołu odbioru, jeżeli przyczyny
nie zakończenia odbioru nie leżą po stronie Wykonawcy.
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§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu świadczenia zgodnie
z uzgodnioną dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 2, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, normami państwowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części robót wskazanej w ofercie
z innym Wykonawcą, o ile w Specyfikacji Zamawiający dopuścił możliwość
podwykonawstwa w tej części.
3. Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcą, który nie posiada lub utracił
uprawnienia do wykonywania tego typu robót lub jest w trakcie upadłości lub zagrożony
bankructwem.
§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo

2.

3.
4.

5.
6.

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, a także
za wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wykona na własny koszt zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi
przepisami tyczenie, zabezpieczenie placu budowy (w tym projekt tymczasowej zmiany
organizacji ruchu oraz oznakowanie), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a także
poniesie ewentualne koszty wymaganych opłat publiczno - prawnych związanych
z wykonawstwem robót.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt zbędne
materiały, odpady i śmieci.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
państwowego nadzoru budowlanego, wykonującym zadania publiczne oraz udostępniać
im dane i informacje wymagane ustawowo.
Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia odbioru robót.
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi energię elektryczną
i wodę do placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonywania robót oraz poniesie
koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót wynikające z ustaleń
poczynionych z dostawcami mediów. Wykonawca może na własny koszt zorganizować
na placu budowy zaplecze socjalno - techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych
dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

§6
1. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za:
1) przejęty plac budowy, do dnia zakończenia czynności odbioru i zwrotnego
przekazania placu budowy Zamawiającemu,
2) wszelkie
działania
podwykonawców,
którymi
się
posługuje
oraz za koordynację wykonywanych przez nich prac,
3) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności
dziennika budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru oraz przekazania
informacji Zamawiającemu o zakończeniu każdych robót ulegających zakryciu celem
dokonania przez inspektora nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego odbioru
robót zakrywanych. Kontynuacja prac zakrywających poprzednie jest możliwa
po pozytywnej weryfikacji i skutecznym odbiorze robót zakrywanych dokonanym przez
inspektora nadzoru i potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.
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§7
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru wykonującego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie: ……………………………………………………………
2. W przypadku konieczności zmiany osoby inspektora nadzoru działającego w imieniu
zamawiającego zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana
odrębnym uzgodnieniem stron.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie p. ……………………….
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………… w specjalności ………………….
4. W przypadku konieczności zmiany osoby kierownika budowy działającego w imieniu
wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana
odrębnym uzgodnieniem stron.
1.
2.

3.

4.

§8
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń dostarczonych
przez Wykonawcę.
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom
dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiadać standardom i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej
i pozostałych dokumentach wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem każdego z materiałów przedstawić
Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) do pisemnej akceptacji certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót z materiałów
Wykonawcy na terenie budowy. Jeśli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,
że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań
obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót
są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w ofercie
Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.
3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób
niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
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§10
1. Wykonawca zobowiązuje się, że następujący podwykonawcy wykonają wymienione

niżej roboty:
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację
powierzonego mu zakresu prac.
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części
robót wynikających z przedmiotu umowy innym podwykonawcom niż wskazanym
w chwili zawarcia umowy, posiadającym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje
i doświadczenie.
Na
żądanie
Zamawiającego
Wykonawca
zobowiązuje
się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców. Zmiana
podwykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana odrębnym
uzgodnieniem stron.
4. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy jak i innego podwykonawcy,
niż wskazany pierwotnie w umowie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie
i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę
jak i zmianę podwykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych podwykonawców będą takie same lub wyższe od wymaganych w SIWZ
kwalifikacji i doświadczeniu podwykonawców.
5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zatrudnienia podwykonawcy
jak i zmiany podwykonawcy o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni przed
planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 4.
7. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego może stanowić
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wyłącza
solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcę (art. 6471 Kodeksu cywilnego).
8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania
osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców,
którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.
§11
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczałtu równego kwocie podanej przez
Wykonawcę w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego przedmiaru i pozostałych elementów dokumentacji projektowej
opisującej przedmiot zamówienia, do której Wykonawca nie zgłaszał zastrzeżeń.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, stanowiący podstawę
dla zaoferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej pełni rolę pomocniczą.
3. Ustalone w formie ryczałtu wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne i wynosi
………… złotych brutto (słownie: ………………………………………………………),
w tym: kwota netto ………, kwota VAT ………….....
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4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszelkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów
niezbędnych do bezusterkowego wykonania i przekazania robót Zamawiającemu.
6. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§12
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę
w oparciu o protokół końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną umową.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu
odbioru końcowego, zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez
Zamawiającego, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za
datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada
Numer Identyfikacji Podatkowej 834-15-57-848 oraz upoważnia Wykonawcę
do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§13
Odbiór końcowy robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie
dzieła budowlanego po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją
projektową i opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej, a także
zgodnie z celem, jakiemu dzieło budowlane ma służyć.
Zamawiający, na podstawie pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, wyznaczy termin odbioru
przedmiotu umowy. W czynnościach odbiorowych będą brali udział przedstawiciele
Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
Budowy.
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem do
odbioru częściowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie
niniejszej umowy: dziennik budowy, atesty oraz certyfikaty materiałów.
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem do
odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie
niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, atesty oraz
certyfikaty materiałów.
Strony sporządzają protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w tym
także drobne usterki wykonanych robót, wraz z podaniem terminu usunięcia tych usterek.
Zamawiający przerywa czynności odbioru jeżeli w jego trakcie ujawniono wady lub
usterki wykonanych robót, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszają jego użyteczność w stosunku do
zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o których mowa w ust. 5.
W takim przypadku wyznacza się Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbiór nie zostaje uznany za zakończony.
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8. Oświadczenie o usunięciu usterek i możliwości zakończenia czynności odbioru

Wykonawca składa w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru gotowości prac do zakończenia tych czynności.
9. Zamawiający przerywa czynności odbioru jeżeli w jego trakcie ujawniono niekompletne
wykonanie dzieła w stosunku do zakresu określonego przedmiarami robót. Przedmiot
umowy uznaje się za niezakończony.
10. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponowienia zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 2 Zamawiającemu gotowości do odbioru.
11. Zamawiający wyznacza także ostateczny odbiór robót przed upływem okresu rękojmi
w celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieła objętych obowiązkiem ich naprawienia
przez wykonawcę z tytułu rękojmi.
§14
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie
rozszerzona poprzez jej przedłużenie do 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
§15
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony
zobowiązane są do zapłaty następujących kar umownych:
1)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z winy Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego,
o którym mowa w §11 ust. 3. (Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w art. 145
ustawy prawo zamówień publicznych)
2)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §11 ust. 3, niezależnie od kar,
o których mowa w pkt b i c,
b) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia
ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa w §11 ust. 3, za każdy dzień
opóźnienia, licząc od umownego terminu jego oddania.
c) za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot
umowy, o którym mowa w §11 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia, licząc
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad
i usterek, niezależnie od kar określonych w pkt b.
2. Roszczenia o zapłatę kar umownych ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia stają
się wymagalne:
1) za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – w każdym z tych dni.
3. Stronom przysługuje prawo naliczenia kar umownych do pełnej wysokości ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego.
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4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary
umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie Cywilnym.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
wynikających z niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§16
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy oraz na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 5%
ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, co stanowi kwotę ……………. złotych
(słownie: ……………………………………………………………………….) w formie
……………………………………………………………………………………………...
Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone
na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 %
wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w sposób
i na zasadach określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia
ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót i należałoby zabezpieczenie
zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie zwiększyć w terminie 7 dni
od daty wezwania go przez Zamawiającego.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) Wykonawca bez podstaw określonych w umowie nie rozpoczął realizacji robót
w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
2) Wykonawca,
pomimo
pisemnych
zastrzeżeń
Inspektora
Nadzoru
lub Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi
lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację
umowy na okres dłuższy niż jeden tydzień,
4) Wykonawca narusza terminy wykonania części dzieła wynikające
z Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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3.

4.
5.

6.

1.

2.

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
następnego dnia po ogłoszeniu,
6) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
7) Wykonawca nie wykonał obowiązku jak w §13 umowy.
Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań uprawniających Zamawiającego do jego
uregulowania i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego przez
Wykonawcę do zapłaty zobowiązań,
2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć
zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.
W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru
sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych,
a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym
przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. Wysokość wynagrodzenia za
wykonane i przerwane prace ustala się w oparciu o składniki cenotwórcze dla celów
kosztorysowania na datę złożenia oferty wedle rzeczywistego stanu zaawansowania prac.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy
udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny której doszło do odstąpienia od
umowy.
§18
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, o których
mowa w § 3 ust. 5 umowy.
Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek ze
stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy - Prawo budowlane oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych .
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze Stron.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI
1. Oferta Wykonawcy,
2. Dokumentacja projektowa,
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
ZAMAWIAJĄCY:
…………………………………..

UMOWY:

WYKONAWCA:
………………………………

