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INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

Rozdział I – Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający: 

 

Gmina Pęcław 

Pęcław 28 

67-221 Białołęka 

 

Tel .76 831 71 35, fax. 76 831 71 26 

 

NIP: 693-19-42-641  REGON: 390647370 

 

Rozdział II – Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( teks jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm. 

z późniejszymi zmianami) zwana dalej pzp. 

 

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia 

Kanalizacja sanitarna 

Z uwagi na płaski teren oraz rozległy teren projektuje się układ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- 

tłoczny. Ścieki sprowadzane będą układem grawitacyjno-tłocznym do przepompowni P6, P5, P4.                      

Z przepompowni P4  przetłaczane będą do studni rozprężnej SR2 skąd poprzez przepompownię P2 

przetłaczane będą do kanalizacji w miejscowości Pęcław. 

Projektuje się sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 200 klasy S SN8 SDR 34 ścianka lita, przyłącza z rur 

160PVC i 200 PVC klasy S SN8 SDR 34 - ścianka lita, łączonych na uszczelki. 

W wyjątkowych przypadkach przy dużych działkach przeznaczonych pod rozbudowę przyłącza projektuje się 

z rur DN 200PVC klasy S SN8 SDR 34 – ścianka lita. 

Przyłącza zakończone będą na granicach działek studniami przyłączeniowymi DN 425PVC. Sformułowanie 

„na granicach działek” oznacza iż studnie stykają się zewnętrzną ścianą z granicą działki przyłączanej. 

Wykonanie studni rewizyjnych na granicy działek pod względem fomałnoprawnym nie stanowi ingerencji 

w działkę przyłączaną. Działki te nie objęte są opracowaniem. 

Głębokość posadowienia końcówek pozwala na podłączenie posesji bądź budynków które powstaną.  



  

 

 

Rurociągi tłoczne projektuje się z rur polietylenowych typoszeregu PE 100SDR17PN10.  

W najwyższych punktach rurociągu tłocznego zamontować kolumny odpowietrzające, oraz co około 300m 

punkty rewizyjne. 

Wrzeciona zasuw wyprowadzić na poziom terenu i zabezpieczyć skrzynkami. Teren wokół skrzynek utwardzić 

Lokalizacje zasuw punktów rewizyjnych i odpowietrzników oznakować tabliczkami informacyjnymi na 

słupkach. 

Rurociągi tłoczne zakończone będą w studniach rozprężnych DN 1000. Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE 

100 SDR 17 PN 10. 

Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 z betonu minimum B45. Łączone na uszczelki z przejściami 

szczelnymi. 

Wejścia przyłączy do studni  projektuje się w dno DVC oraz in-situ w zależności od warunków lokalnych – 

przejścia szczelne. 

Włazy do studni betonowych stosować typu ciężkiego D400 w pasach drogowych oraz D 250 w poboczach i 

terenach zielonych zgodnie z normą PN-EN 124 producentów którzy uzyskali certyfikat zgodności z normą. 

Teren o wymiarach 1,5 x 1,5 m wokół włazów studni obetonować i wykończyć w technologii terenu. 

W pasach drogowych oraz przy istniejącym uzbrojeniu terenu roboty ziemne wykonywać wąsko 

przestrzenne z szalowaniem ścian. 

W terenach zielonych oraz gdzie warunki terenowe na to pozwalają wykopy wykonać szeroko przestrzenne 

na odkład bądź odwóz. 

Zwraca się uwagę na konieczność zebrania i zabezpieczenia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej w 

terenach wykorzystywanych rolniczo. 

Ziemię po zasypaniu wykopów rozplantować. 

Roboty ziemne przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym wykonywać bezwzględnie ręcznie. Przejścia 

przyłączy i sieci pod drogami wykonywać metodą bezwykopową. 

Rury osłonowe projektuje się średnicy DN 300, DN250, i DN200 stalowe (Średnica rufy przeciskowej DN 

rurociągu +2x50mm). 

Komory przeciskowe wykonać w wykopach pionowych szalowanych wypraskami stalowymi. W komorach 

wykonać elementy oporowe przystosowane do zastosowanej wykonania przejścia . 

W trakcie robót zabezpieczyć (podwiesić ) odkryte kable telekomunikacyjne i energetyczne. 

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych zamontować rury ochronne dwudzielne PE o długości po 

min 0,5m od skrajni kabli. 

Prace w pobliżu istn. uzbrojenia zgłosić właścicielom uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami. 

Kanalizację układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. Po ułożeniu kanalizacji wykonać obsypkę miąższości 

15cm. Po wykonaniu kanalizacji wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 „Kanalizacja Przewody 



  

 

 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykop zasypać ziemią z odkładu zagęszczając ją 

warstwami 15cm. 

Wykonać pomiar zagęszczenia gruntu po zasypce sieci. 

Podczas robót ziemnych przestrzegać przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

Na całej trasie kanalizacji sanitarnej występuje woda gruntowa. 

Wykopy odwadniać w zależności od warunków lokalnych poprzez pompowanie powierzchniowe lub metodą 

podciśnieniową. 

W uzasadnionych przypadkach można zastosować studnie depresyjne (wykopy jamiste pod 

przepompownie). 

 

Przepompownie ścieków 

Na układzie technologicznym miejscowości Białołęka projektuje się pięć przepompowni ścieków . 

Pompownie projektuje się w oparciu o studnie betonowe .  

W pompowniach należy zamontować podnoszone lub stałe pomosty obsługowe. 

Pompownie montować w wykopach szeroko przestrzennych na podbudowie betonowej, grubość 20 cm, 

beton B-20.  

W uzasadnionych przypadkach przy dużym napływie wód gruntowych stosować szalowanie wykopów np. 

ściankami szczelnymi. 

Pompownie oparte będą na pompach zatapialnych. 

Należy zastosować pompy w korpusie pełno przelotowym (bez rozdrabniaczy). 

Projektuje się pompy o wydajności 100% + rezerwowa 100% 

Sterowanie pomp od poziomu zwierciadła ścieków sondą hydrostatyczną. 

Dodatkowo wykonać zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem i sygnalizację przekroczenia poziomu 

awaryjnego zwierciadła ścieków. 

Stany awaryjne powinny być przekazywane w postaci SMS do operatora sieci. 

Rurociągi i wyposażenie pompowni wykonać ze stali KO. 

Pompownie wyposażyć w system wentylacji grawitacyjnej. 

 

 

 

 

 



  

 

 

PARAMETRY POMP 

POMPOWNIA WYSOKOŚĆ 

PODNOSZENIA 

WYDAJNOŚĆ MOC 

ZNAMIONOWA 

SILNIKA 

ŚREDNICA 

KRÓĆCA 

TŁOCZNEGO P2 18 m 3,99I/s 3,0KW dn65 

P3 4,0 m 3,481/s 1,0KW dn65 

P4 6,2 m 3,781/s 1,0KW dn65 

P5 4,75 m 4,261/s 1,2KW dn80 

P6 

* 

9,78 m 4,081/s 1,2KW dn65 

 

 

Roboty realizowane będą w oparciu o projekt budowlany wykonany przez P.U.P.I. „PLAN” Sp. z o.o., 56-823 

Zielona Góra, ul. Browarna 1.  

 

Na całym odcinku projektowanej sieci występuje wysoki poziom wody gruntowej uzależniony od 

warunków pogodowych. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

 

a) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi 

potwierdzonymi w Zasobie Geodezyjnym - 3 kpl, zgodne z pozwoleniami na budowę: 

 Decyzja pozwolenia na budowę Starosty Głogowskiego nr 68.2013 z dnia 2 lutego 2013 r.  

 Decyzja pozwolenia na budowę Starosty Głogowskiego nr 71.2013 z dnia 2 lutego 2013 r. 

 Decyzja pozwolenia na budowę Wojewody Dolnośląskiego nr I-D-412/12 z dnia 27 listopada 2012 r. 

 Decyzja pozwolenia na budowę Wojewody Dolnośląskiego nr I-D-413/12 z dnia 27 listopada 2012 r. 

b) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności: wytyczenie projektowanych 

elementów w terenie, kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości 

przylegających do prowadzonej inwestycji, w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych 

geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych 

elementów, pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej, 

c) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych 

w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji 

ruchu - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych, 

d) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania, tj. wynikające wprost z 

opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowotechnicznych, jak również inne koszty towarzyszące 



  

 

 

np.: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego 

późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, 

odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pas dróg publicznych, koszty 

uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego 

projektu organizacji ruchu itd, 

e) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy; z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

f) Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia 

gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

g) Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody 

na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje 

właścicieli działek z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym 

zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni 

roszczeń w związku z przeprowadzanymi robotami, 

h) Wykonywane prace należy skorygować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej 

inwestycji, 

i) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu 

dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym, 

j) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru dokumenty 

potwierdzające spełnianie wymogów dotyczących materiałów przewidzianych do zabudowy, 

k) Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją materiałów 

rozbiórkowych (asfalt, gruz betonowy, nadmiar ziemi) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

l) Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie. 

 

Książka przedmiarów stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty. 

Uwaga ! Wycenę należy poprzedzić własnymi pomiarami. 

Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny oraz uwzględnienie wszystkich kosztów 

wykonania prac i czynności związanych z realizacją całego zamówienia. 

 

2.Specyfikacja techniczna 

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszelkimi warunkami 

wynikającymi ze szczegółowych uzgodnień oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

Roboty należy wykonać w sposób określony w przepisach w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z 



  

 

 

zasadami wiedzy technicznej, jak również warunkami dopuszczającymi technologie i materiały do 

stosowania. 

3.Dokumentacja 

W skład dokumentacji wchodzi: 

1.Projekt budowlany- projekt wykonawczy zad 1. 

2.Projekt budowlany- projekt wykonawczy zad 2. 

3.Projekt budowlany- projekt wykonawczy – droga Wojewódzka zad 1. 

4.Projekt budowlany- projekt wykonawczy – droga Wojewódzka zad 2. 

5.Projekt budowlany- tymczasowa organizacja ruchu. 

6.Pozwolenie na budowę Starosta Głogowski zad 1 

7.Pozwolenie na budowę Starosta Głogowski zad 2 

8.Projekt budowlany - projekt wykonawczy - droga Wojewódzka zad 1 

9.Projekt budowlany - projekt wykonawczy - droga Wojewódzka zad 2 

10.Przedmiar robót- zad 1. 

11.Przedmiar robót- zad 2. 

12.Operat wodnoprawny. 

13.Operat wodnorpawny – przejście rurociągiem tłocznym. 

14.Operat wodnoprawny – utwardzenie odcinka rowu i budowa pompowni ścieków. 

15.Specyfikacjia techniczna wykonania i odbioru robót zad 1. 

16.Specyfikacjia techniczna wykonania i odbioru robót zad 2. 

17. Dokumentacja geotechniczna. 

 

Dokumentacja dołączona do SIWZ w wersji elektronicznej. 

 

SIWZ można nabyć w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zamówienia ksero specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz projektu budowlanego - dodatkowa opłata za koszt wykonania kserokopii 

papierowej (faktura VAT). 

 

4.Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz umieści na terenie budowy tablicę informacyjną. 

1. Trasy kanalizacji sanitarnych oraz wodociągu zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacja w formie 

elektronicznej. Wersja papierowa dokumentacji do wglądu w Urzędzie Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 

Białołęka. 



  

 

 

2. Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia tras kanalizacji. 

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich właścicieli działek o 

rozpoczęciu prac i przy udziale zamawiającego i inspektora nadzoru dokona protokolarnego przyjęcia działek 

z opisem stanu istniejącego. 

4. Urządzenie placu budowy, jego zabezpieczenie, wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach 

kosztów ogólnych. 

5. Po zrealizowaniu zakresu robót, wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją i terenem budowy oraz wykonania robót 

w sposób zapewniający uniknięcie szkód. Ewentualnie powstałe szkody obciążą wykonawcę robót. 

7. Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób umożliwiający dojazd do poszczególnych zamieszkałych 

posesji. 

8. Wszelkie formalności i koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca 

zobowiązany jest załatwić we własnym zakresie i w ramach kosztów ogólnych. 

9. Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek geodezyjnego wytyczenia obiektów, obsługi geodezyjnej w 

trakcie realizacji, oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem rzędnych wysokościowych 

wykonanych robót zgodnie z projektem budowlanym. Koszty wykonania w ramach wynagrodzenia 

ofertowego. 

10.Wykonawca dostarczy  pozwolenie  na użytkowanie. 

 

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia 

Termin rozpoczęcia realizacja-10 dni od daty podpisania umowy 

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 

- do dnia 27.02.2015 r. 

 

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 

I. 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 i w tym względzie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 

1 i 2, prowadzącymi działalność gospodarczą zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.                   

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013  poz. 672 ) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

2.Posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym względzie: 

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku wówczas gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem 



  

 

 

polegającym na wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej 

grawitacyjno - tłocznej ,co najmniej 2 000 000 PLN każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 

(referencje). 

 

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj: 

a)kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności bez 

ograniczeń instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b)kierownik robót- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z przynależnością do właściwej 

izby samorządu zawodowego, 

c)kierownik robót- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 

elektrycznych wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 

 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie : 

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli posiada środki finansowe 

lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1.000.000 zł. 

 

5.Wykonawca winien oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. 

 

6.Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych 

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w rozdziale VI SIWZ według zasady „spełnia/nie 

spełnia”. 

 

Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy     

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, należy złożyć: 

a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- wg załącznika nr 4 do SIWZ 



  

 

 

b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

2.W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-4 

ustawy do oferty należy dołączyć: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy – wg załącznika  nr 3 do SIWZ, 

b) wykaz co najmniej 2 robót budowlanych budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej o wartości 

brutto, co najmniej 2 000 000 PLN każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca 

wykonania- wg załącznika nr 5 do SIWZ, 

c)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg. załącznika nr 6 pkt I do 

SIWZ, 

d) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 6 pkt II do 

SIWZ, 

e)wykonawca składa wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

3.Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu: 



  

 

 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty- wg załącznika nr 1 do SIWZ, 

b) wypełnione i podpisane Zestawienie kosztorysów ofertowych- załącznik nr 2 do SIWZ, 

c) kosztorys ofertowy opracowany metoda szczegółową, 

d) dowód wpłaty wadium, 

 

4.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione 

w pkt.1a-d rozdz.VI SIWZ winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Oświadczenie wymienione 

w pkt.2a rozdz.VI SIWZ wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na 

odrębnym dokumencie w zakresie spełnianych przez nich warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy pzp. 

Dokumenty wymienione w pkt 2b-e rozdz.VI SIWZ powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawcy spośród 

wykonawców składających wspólną ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni do 

oferty dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

5.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 nim 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 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

6.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 a-c . 

 

7.Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art.22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp i 

określonego w pkt. 4 rozdz.V SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art.26 ust.2b ustawy pzp, zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w 

pkt. 2d rozdz.VI SIWZ dotyczącej tych podmiotów. 

 

8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

 okumentów o których mowa w pkt. 2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę bądź 

miejsce zamieszkania, potwierdzający że: 



  

 

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej ni 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert,  

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej ni 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

9. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem , 

2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 

3) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez 

osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo; 

 

Rozdział 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.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są przedstawiciele Inwestora : 

- Sławomir Świtajło 

-Agnieszka Tórz 

Tel 76 8317126, fax: 76 8317033, e-mail: peclaw@peclaw.eu. 

Kontaktowanie się z osobami wymienionymi w pkt.1 może odbywać się w dni robocze w godzinach 7.45-

15.45. 

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie 

lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 

Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla 



  

 

 

uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. 

4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt.2. 

5.Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w 

pkt. 4 i 5. 

7.Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego 

wniosku, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 

9.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

11.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść 

SIWZ . Dokonane zmiany zamawiający zamieści na stronie internetowej, a także przekaże wszystkim 

wykonawcom, którym doręczono SIWZ. 

12.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych 

zmian. 

 

UWAGA 

W związku z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych w dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest 

bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej zamawiającego 

www.bip.peclaw.eu 

Ponieważ zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje w 

szczególności: 

a)treść pytań dotyczących wyjaśnień treści SIWZ oraz treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, 

b)zmiana treści SIWZ, 

c)kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub treści SIWZ. 

 

 

 

 



  

 

 

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium 

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

Ustala się wadium w wysokości 100.000,00 zł. 

Słownie: sto tysięcy złotych 00/100 

2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert tj. 29.05.2015 r. do godziny 10:00. 

3.Wadium można wnosić w następujących formach: 

- pieniądzu, 

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

-gwarancjach bankowych, 

-gwarancjach ubezpieczeniowych, 

-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 nr 42, poz. 275, z późn.zm.) 

4.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto w Banku 

Spółdzielczym w Głogowie nr konta 57 8646 0008 0000 0025 9402 0004 z adnotacją IN.271.3.2014 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka”. 

5.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż forma pieniężna: Oryginał dokumentu należy złożyć w 

Urzędzie Gminy Pęcław, pokój nr 1 kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność dołączyć do oferty.  6.Z 

treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp 

7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie wpłynie na rachunek 

bankowy Zamawiającego  pełna kwota wymaganego wadium. 

8.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w 

wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy Pzp. 

10.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

sytuacji jak w pkt.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie później niż na 7 dni przez upływem ważności 

wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 

albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 



  

 

 

Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, 

którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

 

Rozdział IX- Termin związania z ofertą 

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje na związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert. 

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. 

3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4.Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu 

ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

Rozdział X– Opis sposobu przygotowania oferty 

1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. 

2.Wszelkie dokumenty winny być napisane czytelnie w języku polskim i podpisane przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania firmy na zewnątrz oraz opieczętowane. 

3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art.93 

ust.4 ustawy Pzp. 

4.Zamawiający zaleca, aby wykonawca złożył wymagane dokumenty określone w Części VI SIWZ w 

kolejności podanej zgodnie z formą i numeracją załączników. 

5.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

6.Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej hasłem: 

Przetarg - „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka” 

Nie otwierać przed 29.05.2014 r. godz. 10:10 

oraz nazwą i siedzibą zamawiającego i wykonawcy. 

7.Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantująca 

zachowanie poufałości jej treści do terminu otwarcia oferty. 



  

 

 

8.Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana 

kolejnymi numerami. 

9.Kopie dokumentów powinny być potwierdzone ” za zgodność z oryginałem”. 

10.Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach jak składanie z dopiskiem 

na kopercie ”ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

11.Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki 

do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do 

składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

12.Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty(na formularzu 

ofertowym), że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa 

w art. 86 ust.4 ustawy pzp. 

13.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych części oferty. 

14.Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

a)wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści 

wskazanej oferty, 

b)zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, 

zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione, 

c)po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia 

oferty, o czym niezwłocznie poinformuje wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu. 

 

Integralną częścią treści oferty jest kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. 

 

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy składać do dnia 29.05.2014 r. w Urzędzie Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka . Oferty 

nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia 

przez pocztę do dnia 29.05.2014 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 29.05.2014 r. o godz. 10:10. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaka zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Komisja dokona otwarcie ofert w kolejności wpływu, poda do 



  

 

 

wiadomości nazwę i adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku nieobecności wykonawcy przy 

otwarciu ofert, zamawiający prześle wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia. 

 

Rozdział XII – Opis sposobu obliczenia ceny 

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z kosztorysem ofertowym, wpisana w formularz 

oferty, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające: 

a) z projektu, z zapisów specyfikacji, 

b) z opisów pozycji przedmiarów stanowiących uzupełnienie zakresu robót, 

c) z zapisów umowy, 

d) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

e) z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy, 

f) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej, 

g) z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

h) z lokalizacji obiektu i warunków realizacji prac budowlanych, 

i) z zaleceń producentów wbudowanych materiałów i urządzeń, 

j) z przepisów bhp, 

k) z możliwych zdarzeń losowych i budowlanych związanych z realizacją zamówienia. 

 

Cena ofertowa musi zawierać również następujące koszty: wszelkich prac przygotowawczych, 

porządkowych, funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i późniejszej likwidacji, 

utrzymania zaplecza budowy,porządkowania placu budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej        

i inwentaryzacji powykonawczej, kosztorysu różnicowego, materiałów i odpadów, deponowania na 

składowisku i inne wynikające z istotnych postanowień umowy. 

Cena oferty musi zawierać pełny zakres rzeczowy robót z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. niezbędnymi 

dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wpisane w przedmiarze dane dotyczące katalogów (KNNR, KNR i in.) zawierających kosztorysowe normy 

nakładów rzeczowych oraz opisy robót z tych katalogów nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia 

kalkulacji ryczałtu zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. Umożliwia to Wykonawcy wycenę zgodnie 

z wiedzą techniczną i przepisami innego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia niż wynika to z 

przypisanych do tych pozycji baz normowych. 

Przyjmuje się, że cena ryczałtowa brutto zawarta w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, 



  

 

 

cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i 

zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

Cena oferty stanowi kwotę ryczałtową i nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia     

i nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. 

Zaleca się dokonanie wizji w terenie celem dokonania prawidłowej wyceny prac. Jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów 

Cena – 100% ( 100%=100pkt) 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podanej przez wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 

podstawie poniższego wzoru: 

 

Cena brutto oferty najtańszej 

--------------------------------------- x 100 pkt 

Cena brutto oferty ocenianej 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 

XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku jej braku inny 

dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 



  

 

 

zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz przedłoży 

do wglądu oryginał tej polisy, oraz ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia, z tym że: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC) musi mieć charakter odrębnego 

ubezpieczenia i dotyczyć ubezpieczenia OC wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, w związku z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej 

z wykonawcą, którego ofertę wybrano w postępowaniu: oznaczenie sprawy: IN.271.3.2014, 

- przedmiotem ubezpieczenia OC musi być odpowiedzialność cywilna wykonawcy za szkody osobowe i 

rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie 

ubezpieczenia oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia, 

- zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód 

powstałych w skutek rażącego niedbalstwa wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawców, 

- zamawiający może żądać od wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialność 

wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, 

wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawców, jeżeli wykonawca powierzy wykonanie zamówienia 

podwykonawcom, 

- w granicach sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel nie może ustalić podlimitu sumy gwarancyjnej, który 

stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy oraz 

podlimitu sumy gwarancyjnej na jakiekolwiek ryzyko na jeden i wszystkie wypadki, 

c) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający może wyrazić zgodę na to, aby ubezpieczenie OC nie miało charakteru odrębnego 

ubezpieczenia i dotyczyło ubezpieczenia OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, w związku z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej 

z Wykonawcą, którego ofertę wybrano w postępowaniu: oznaczenie sprawy: IN.271.3.2014. 

 

W przypadku, wyrażenia zgody, Wykonawca wraz z polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC 

przedłoży Zamawiającemu ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pisemną informację 

ubezpieczyciela, z którym Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, podpisaną przez osobę uprawnioną 

do składania takich informacji, że: 

a) rzeczywista wysokość sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 



  

 

 

b) Wykonawca nie wyrządził żadnej szkody, która mogłaby być objęta zakresem ubezpieczenia OC,  

c) ubezpieczycielowi nie zostały zgłoszone, jakiekolwiek roszczenia, objęte zakresem ubezpieczenia OC. 

 

W przypadku,wyrażenia zgody, Zamawiający ma prawo zwrócenia się do ubezpieczyciela Wykonawcy, w celu 

potwierdzenia informacji zawartych w polisie. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zamówienia publicznego. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w 

ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy podany wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ 

środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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.). 

4. Z zastrzeżeniem pkt XV.5., z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt XV.3. lit. b) - e) musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej 

w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez wykonawcę (zobowiązanego). 

5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt XV.3. lit. b) - e) musi wynikać, że kwota pozostawiona 



  

 

 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

6. Z zastrzeżeniem pkt XV.7., zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwota, o której mowa w pkt XV.5. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pęcław, Pęcław 28,67-221 Białołęka: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów. 

9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w pkt XV.3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, 

że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  oraz oznaczenie sprawy: IN.271.3.2014. 

11. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na 

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 

A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu, w którym został wystawiony dokument 

stwierdzający wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, a w przypadku braku takiego dnia, 

w dniu najbliższym temu dniowi. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

1.Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do 

SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art 179-198 ustawy 

pzp. 

 

XVIII – Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający może udzielić wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień 



  

 

 

uzupełniających. Udzielenie zamówień uzupełniających nastąpi na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. pzp. 

 

XIX. Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną. 

5.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 

6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość wykonania robót przez podwykonawcę. 

9.Postanowienia końcowe. 

-Wszelkie dane i informacje z przetargu zostaną odnotowane w protokóle z postępowania. 

-Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

-Unieważnienie przetargu nastąpi w przypadkach określonych w art.93 ustawy pzp. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy Ustawy prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku( z późniejszymi zmianami). 

Załączniki do specyfikacji 

- Formularz oferty - załącznik nr 1 

- Zestawienie elementów robót z kosztorysu ofertowego - załącznik nr 2 

- Oświadczenie w trybie art.22 pzp - załącznik nr 3 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 

- Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 5 

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 6 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie miesięcznym - załącznik nr 7 

- Kalkulacja wartości kosztorysowej(wzór) - załącznik nr 8 

- Projekt umowy - zaparafować - załącznik nr 9 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1.ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Pęcław 

Pęcław 28 

67-221 Białołęka 

 

2.WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

 Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   

 

3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 



  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy ofertę na wykonanie ”Budowa 

sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka” na niżej wymienionych warunkach: 

 

I. Cena przedmiotu zamówienia brutto................................................................................................... 

( ryczałt ) 

Słownie:............................................................................................................................................................... 

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

w tym : - cena netto ........................................................................................................................................... 

- należny podatek VAT (23%.)........................................................................................................ 

 

II. Termin wykonania zamówienia: 

- rozpoczęcie – 10 dni po podpisaniu umowy 

- zakończenie : 

…................. 

 

III. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 

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

(podać w latach od daty odbioru końcowego) 

 

IV. Płatności następować będą zgodnie z § 13 projektu umowy. 

V. Wadium w kwocie .............................................. zł zostało wniesione w dniu ............................... 

w formie.................................................................................................................................................. 

 

VI. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

a)zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacją i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń, 

b)zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty. 

 

VII. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni. 

 

VIII. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ. 

 

IX.W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuj ę(emy) się 



  

 

 

zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ. 

 

X. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od……. 

do……. 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

XI. Oświadczamy, że: 

- wszystkie roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.*) 

- roboty w zakresie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wykonamy siłami własnymi, a 

podwykonawcy(om) powierzony zostanie następujący zakres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * ) 

*) - niepotrzebne skreślić 

XII. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 

niniejszego zamówienia. 

 

 

 

.....................dnia...................... 

      _________________________________________ 

         ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

Załącznikami do niniejszej ofert są następujące dokumenty: 

…………………………………… 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Zestawienie elementów robót z kosztorysu ofertowego 

 

Lp. Nazwa Jednostki 
miary 

Wartość 
netto 

VAT Wartość 
Brutto 

      

      

      

 Razem     

 

 

.....................dnia...................... 

      _________________________________________ 

         ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

………………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych, dotyczące: 

1) posiadania uprawnienia 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. 

 

 

.....................dnia...................... 

      _________________________________________ 

          ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

……………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 

24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 



  

 

 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. oświadczając 

jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą. 

 



  

 

 

 

 

 

..........................., dnia .................. 

       …………………...................................................... 

       ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

……………………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem (wykonaliśmy)1 następujące roboty: 

 

 

 

L.p. 

 

Nazwa 

zamówienia/

miejsce 

wykonania 

Przedmiot 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

Data wykonania  Odbiorca 

(nazwa, 

adres, nr 

telefonu do 

kontaktu) 

 

data 

rozpoczęcia 

data 

zakończenia 

       



  

 

 

       

 

 

 

UWAGA! 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

.....................dnia...................... 

      _________________________________________ 

           ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

…………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

Pkt I 

WYKAZ OSÓB 

(KIEROWNICTWO BUDOWY) 

Oświadczam, że dysponuję osobami/będę dysponował osobami* 

Wymienionymi w tabeli poniżej i będą wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami: 

 

l.p.  Imię i 

Nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie/

Doświadczenie 

 Posiadane 

uprawnienia 

nr i data 

wydania 

 

Dysponowanie 

..      Dysponuje/będzie 

dysponował* 

..      Dysponuje/będzie 

dysponował* 



  

 

 

..      Dysponuje/będzie 

dysponował* 

 

Do wykazu należy dołączyć: 

1.pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 

 

*Niepotrzebne skreślić 

.....................dnia...................... 

      _________________________________________ 

 

           ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

Pkt II 

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej terytorialnie 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

.....................dnia...................... 

 

 

       _________________________________________ 

           ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7do SIWZ 

Harmonogram rzeczowo – finansowy w układzie miesięcznym 



  

 

 

 

.....................dnia...................... 

       _________________________________________ 

           ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Mierniki rzeczowe Miesiące

ilość c
z
e

rw
ie

c

li
p

ie
c

s
ie

rp
ie

ń

w
rz

e
s
ie

ń

p
a

ź
d

z
ie

rn
ik

li
s
to

p
a

d

g
ru

d
z
ie

ń

s
ty

c
z
e

ń

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14-

I Koszty inwestycyjne (Ki):

1. Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty ziemne

1.2 Rurociągi i uzbrojenie m

1.3 Roboty drogowe

Suma 1.

2. Rurociągi tłoczne - ETAP I

2.1 Roboty ziemne i montażowe

2.2 Przepompownia ścieków P2 i P3 szt.

2.3 Roboty drogowe

2.4

3. Zasilanie energetyczne pompowni wraz z WLZ

3.1 WLZ m

Suma 3.

4

4.1 Roboty ziemne

4.2 Rurociągi i uzbrojenie m

Suma 4.

1. Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty ziemne

1.2 Rurociągi i uzbrojenie m

1.3 Roboty drogowe

Suma 1.

2. Rurociągi tłoczne - ETAP II

2.1 Roboty ziemne i montażowe

2.2 szt.

2.3 Roboty drogowe

2.4

Suma 2.

3. Zasilanie energetyczne pompowni wraz z WLZ

3.1 WLZ m

Suma 3.

4

Lp.

Wyszczególnienie zakresu 

rzeczowego 

Koszty 

operacji (w 

zł)

jedn. miary

Całkowite 

ogółem

Kwalifikow

alne 

ogółem

m³

m²

m³

m²

Zagospodarowanie terenu przy 

przepompowniach P2 i P3 m²

m³

m³

m²

m³

Przepompownia ścieków P4,P5 i 

P6

m²

Zagospodarowanie terenu przy 

przepompowniach P2 i P3 m²

Przyłacze kanalizacji sanitarnej do budynków



  

 

 

Kalkulacja wartości kosztorysowej 

Metoda szczegółowa 

(wzór) 

 

Poz. Podstawa 

wyceny 

Opis 

pozycji 

kosztoryso

wej 

Jedn. 

miary 

Nakłady 

na 

jednostkę 

Cena 

Jednostko

wa/zł/ 

Koszt 

jednostko

wy/zł/kol 

5*6/ 

Ilośc Wartość 

/zł/kol 

7*8/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Uwaga : 

Dopuszcza się łączenie kolumn 2 i 3 w przypadku wystąpienia takiej formy w programie Kosztorysowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

UMOWA NR ....................... 

Zawarta w dniu .............................. 

 

pomiędzy  Gminą Pęcław z siedzibą w Pęcław 28, 67-221 Białołęka - zwaną dalej w treści umowy 

Zamawiającym reprezentowaną przez : 

Arturem Jurkowskim    - Wójta Gminy przy kontrasygnacie 

Doroty Weber               - Skarbnika Gminy  

a 

........................................................... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez 

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

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr .................... opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 

............ została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

PRZEDMIOT UMOWY. 

1. Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Białołęka realizacja 

zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Białołęka”.  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje także wykonanie czynności 

związanych z uzyskaniem, w imieniu zamawiającego, na podstawie udzielonego 

upoważnienia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały, urządzenia i 

sprzęt leżą po stronie wykonawcy i ich wartość jest uwzględniona w ryczałtowej kwocie 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 niniejszej umowy. 

4. Realizacja i finansowanie przedmiotu umowy przebiegać będzie według harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 



  

 

 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki i zobowiązania Zamawiającego: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy – najpóźniej w ciągu 8 dni od podpisania umowy 

2) przekazanie dokumentacji projektowej – w dniu podpisania umowy 

3) zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót, 

4) przekazanie dziennika budowy – w dniu przekazania terenu budowy, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego 

6) udzielenie Wykonawcy pisemnego upoważnienia, do występowania w imieniu 

Zamawiającego w/s związanych z realizacją umowy, w tym w postępowaniu o uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i postanowieniami 

niniejszej umowy. 

3. Obowiązki Wykonawcy : 

1) wykonanie robót przygotowawczych, utrzymanie terenu oraz zaplecza budowy w stanie 

wolnym od zagrożeń i przeszkód komunikacyjnych, a po zakończeniu robót 

uporządkowanie terenu budowy i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, 

2) dozorowanie i ubezpieczenie budowy, 

3) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w tym ustanowienie kierownika 

budowy oraz kierowników robót branżowych z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi, 

4) zapewnienie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej w tym : 

a) wyznaczenie lokalizacji, współrzędnych punktów głównych oraz reperów, 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

5) wykonywanie robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska 

6) realizowanie zamówienia wg obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

7) pisemne zgłaszanie wykonania przedmiotu umowy jak również elementów 

przewidzianych harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz gotowości do odbioru; skutki 

zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążały Wykonawcę 

8) stosowanie materiałów i wyrobów spełniających wymogi wyrobów dopuszczonych do 



  

 

 

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz 

odpowiadających wymogom dokumentacji projektowej i STWiORB 

9) przedkładanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów i informacji niezbędnych 

do oceny prawidłowości realizacji i wykonania umowy w tym co do stosowanych 

materiałów i wyrobów, 

10)usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz odbiorów w 

uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia, 

11) ochrona własności publicznej i prywatnej – wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

szkody wyrządzone swoimi działaniami lub ich zaniechaniem na obiektach publicznych i 

prywatnych, 

12) wykonanie w imieniu Zamawiającego obowiązków i czynności przewidzianych w 

Prawie budowlanym dla Inwestora, a związanych z zakończeniem robót i uzyskaniem 

decyzji administracyjnej zezwalającej na użytkowanie obiektu.  

W ramach tych czynności, Wykonawca miedzy innymi : 

- zawiadomi PIS, PIP i PSP, organ nadzoru budowlanego PINB o zakończeniu 

budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz uzyska oświadczenia, że 

budowa została wykonana zgodnie z projektem - brak sprzeciwu lub uwag ze strony 

tych organów, 

- zapewni czynny udział w odbiorach przez w/w służby zewnętrzne 

- sporządzi i złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z 

dokumentami przewidzianymi w art. 57 Prawa budowlanego. 

 

§ 3 

PODWYKONAWCY 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę 

umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, w tym że 

w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy w ust. 1, 

powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



  

 

 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty 

budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w 

terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie 7 dni zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 



  

 

 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

14. Wysokość kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 1, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. 

15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 



  

 

 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY (ZAMÓWIENIA) 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 27.02.2015 r.  

2. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania umowy, a 

terminem zakończenia dzień podpisania przez Zamawiającego „Protokołu odbioru 

końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania”. 

3. Termin, o którym mowa w ust.1 obejmuje : 

a) wykonanie całości robót objętych umową, 

b) zgłoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy, 

c) powiadomienie o zakończeniu robót i zgłoszenie do odbioru, 

d) pisemne potwierdzenie przez inspektorów nadzoru w dzienniku budowy faktu 

zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót. 

4. Jeżeli inspektorzy nadzoru potwierdzą zakończenie i gotowość wykonawcy do odbioru 

końcowego robót, zgodnie z jego zgłoszeniem, wówczas przyjmuje się, że termin zgłoszenia 

jest terminem zakończenia całości robót budowlanych objętych umową. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że roboty nie zostały zakończone, 

zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru, uznając że zapisy w dzienniku budowy 

w/s zakończenia robót nie zostały dopełnione prawidłowo. Oznacza to, że nie wykonano 

robót w terminie zgłoszenia. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany dokończyć 

wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z 

obowiązującymi zasadami. 

 

§ 5 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Za roboty podlegające wykonaniu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

rozliczane będzie w formie ceny ryczałtowej. 

2. Rozliczenia za   ostateczne wykonanie robót następować będzie na podstawie: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego zał. Nr 1 do niniejszej umowy, 

b) oraz protokołu końcowego odbioru robót budowlanych zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru, 

c) strony ustalają jedną płatność za wykonane roboty po uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie i przedstawienie kosztorysu różnicowego. 

3. W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę podstawą wystawienia faktury 



  

 

 

końcowej będzie: 

1) protokół odbioru zakończonych elementów, ujętych w harmonogramie, wystawiony przez 

kierownika budowy i podpisany przez inspektora nadzoru z określeniem zakresu i wartości 

prac wykonanych przez podwykonawcę. 

2) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego 

roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o 

dokonaniu zapłaty, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

3) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za roboty 

wykonane przez niego w ramach niniejszej Umowy. 

4. Należność będzie regulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury VAT z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Należność za wykonane roboty będzie uregulowana w formie przelewu na rachunek 

Wykonawcy: 

  Bank: ....................................... 

  Nr rachunku: ............................. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w 

wysokości brutto ………………………… zł słownie: ………………………………….. w 

tym podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę: ……………………. zł słownie 

……………………………. Wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: 

……………………….. zł słownie: ………………………………. 

2. Kwota wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1 zawiera wszystkie koszty 

niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, wynikające wprost ze Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, 

jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można należycie wykonać całości 

zamówienia. Kwota wynagrodzenia jest stała i nie może być podwyższona, co wynika z 

wkalkulowania w niej ryzyka związanego ze stosowaniem wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wynagrodzenie umowne, będzie rozliczane wg zasad określonych w § 5 umowy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu 



  

 

 

wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego ewentualnych robót 

zaniechanych i zamiennych w oparciu o ceny i czynniki cenotwórcze, zgodne z 

przedłożonym w ofercie kosztorysem. Kosztorys różnicowy robót zaniechanych i 

zamiennych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6. Roboty nieprzewidziane, zgodnie z przyjętą formułą wynagrodzenia ryczałtowego, nie 

skutkują prawem do ich dodatkowego finansowania przez Zamawiającego. 

§ 7 

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (UMOWY) 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót : 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór ostateczny. 

2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu : 

1) Kierownik budowy jednocześnie zawiadamiając inspektora nadzoru wpisuje  do 

dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z 

wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru. 

Warunkiem dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót zanikowych jest dostarczenie 

przez kierownika budowy filmów z kamerowania zgłoszonych odcinków sieci i przyłączy. 

  Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 

 roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. 

2) Odbioru w/w robót dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dzienniku budowy 

3. Czynności odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania: 

1) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny z ofertą wykonania 

oraz dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które 

stanowiły załącznik do SIWZ, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (oferty). 

2) Zamawiający przewiduje jeden protokół: „Protokół odbioru końcowego robót i 

przekazania obiektu do użytkowania” (po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie). 

3) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 

prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym przedłożeniem inspektorowi nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazuje : 

– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 



  

 

 

– protokoły odbiorów technicznych, prób, badań i sprawdzeń, 

– komplet wymaganych dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

filmy z kamerowania, badania na wbudowane materiały i urządzenia, DTR, karty 

gwarancyjne itp.) 

– dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

– dziennik budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami, 

 oświadczenie kierowników robót branżowych: drogowego i elektrycznego o 

zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na 

budowę, obowiązującymi przepisami, 

– rozliczenie końcowe budowy wraz z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości brutto. W przypadku udziału podwykonawców wskazać należy wydzielone 

elementy robót wykonane przez podwykonawcę, podpisany przez inspektora nadzoru 

i kierownika budowy, 

- kosztorys różnicowy. 

 

4) Po uzyskaniu od inspektorów nadzoru potwierdzenia zakończenia robót, zgodnie z 

dokonanym wpisem kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego 

o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego robót. Do zawiadomienia 

Wykonawca dołączy komplet w/w dokumentów odbiorowych. 

5) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 

dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

6) W czynnościach odbiorowych powinni uczestniczyć : 

– przedstawiciele Zamawiającego, 

– przedstawiciele Wykonawcy, 

– Kierownik Budowy, 

– Kierownicy Robót Branżowych, 

– Inspektorzy Nadzoru, 

– przyszły użytkownik – wskazany przez Zamawiającego, 

7) Po stwierdzeniu zakończenia robót, w trakcie wykonywania czynności odbioru 



  

 

 

końcowego, Wykonawca wykona wszystkie obowiązki i czynności, o których mowa w § 2 

ust. 3 pkt 12) umowy, związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

8) Zakończenie czynności odbioru końcowego nastąpi przez podpisanie jednego dokumentu 

końcowego tj. ”Protokołu odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania”, 

który będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak również podstawę 

przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania (komplet dokumentów z decyzją 

pozwolenia na użytkowanie). 

9) Stwierdzone przy odbiorze usterki i wady umieszcza się w specjalnym wykazie 

stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia. 

10) Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niekompletności przedłożonej 

dokumentacji odbiorowej, a także jeżeli podczas odbioru stwierdzono wady w przedmiocie 

umowy, Zamawiającemu przysługują, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 5 niniejszej 

umowy, następujące uprawnienia: 

a) jeżeli stwierdzone Wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu usunięcia Wad, 

b) jeżeli stwierdzone Wady nie nadają się do usunięcia to: 

– gdy nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie lub wydłużyć okres 

gwarancji, 

– gdy Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

4. Odbiór ostateczny  

1) Strony przewidują także odbiór ostateczny, dokonany po usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, 

2) Podpisanie protokołu ostatecznego zwalnia wykonawcę  z wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy, dotyczących usunięcia wad. 

 

 

 



  

 

 

§ 8 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE 

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontroli i nadzoru robót w zakresie 

objętym przedmiotem umowy, w tym także do podpisania wszystkich przewidzianych 

niniejszą umową protokołów, będą ……………………………… inspektor robót 

konstrukcyjno – drogowych oraz …............................inspektor robót sanitarnych. 

2. Zamawiający może upoważnić dodatkowych przedstawicieli do kontroli i odbiorów. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy w osobie 

……………………. 

4. W celu monitorowania terminowej realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający i 

Wykonawca będą organizować przynajmniej raz na tydzień spotkania - Rady Budowy przy 

współudziale Inspektora Nadzoru, na której będzie potwierdzane zaawansowanie rzeczowe 

Przedmiotu Umowy, określone w Harmonogramie. W radach budowy mogą uczestniczyć 

przedstawiciele Inwestora. 

 

§ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie roboty objęte przedmiotem 

umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia, liczonej od dnia odbioru 

końcowego. 

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z 

tytułu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia zakończenia 

odbioru końcowego i przyjęcia przez Zamawiającego obiektu do użytkowania. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad w przedmiocie umowy, zostaną 

one bezpłatnie usunięte przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia wady. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi niezwłocznie 

po otrzymaniu żądania od Zamawiającego przesłanego listem poleconym lub faksem (za 

potwierdzeniem odbioru). 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek w ciągu 5 dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia i nie usunie ich w najkrótszym możliwie czasie, Zamawiający jest 

upoważniony do wykonania koniecznej naprawy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw gwarancyjnych jednak zobowiązany jest 

przedtem poinformować Wykonawcę o podjęciu naprawy przez Zamawiającego na koszt 



  

 

 

Wykonawcy. 

5. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca 

dokonał zasadniczych zmian w przedmiocie umowy, to termin gwarancji i rękojmi ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu 

umowy korzystać. 

 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻY TEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

…………………… w kwocie …………………… zł słownie: 

…………………………………………. stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie tj. kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości. 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie w wysokości 100 % obowiązuje do czasu 

wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do dnia 

zakończenia odbioru końcowego i przyjęcia przez Zamawiającego obiektu do użytkowania. 

4. Zwolnienie zabezpieczenia w wysokości 70 % nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Zabezpieczenie roszczeń w okresie gwarancji i rękojmi wynosi 30 % kwoty zabezpieczenia 

i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty 

kar umownych oraz innych należności przysługujących mu od Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

8. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 

własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i 



  

 

 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5. 

 

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną : 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy powodujące odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jak 

również w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto elementu wyszczególnionego w harmonogramie, którego wada 

dotyczy, licząc od ustalonego przez Strony dnia, w którym miało  nastąpić usunięcie wady; 

jeżeli strony nie ustaliły innego terminu usunięcia wad, przyjmuje się, że okres opóźnienia w 

jej usunięciu rozpoczyna bieg z upływem 5 dni od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy, 

3) za brak realizowania poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór Inwestorski 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizowaniu polecenia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy powodujące odstąpienie od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto za niewykonaną część umowy 

2) za zwłokę w regulowaniu płatności, w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych 

za każdy dzień zwłoki. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający 

w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

Wykonawcy. Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie kary może 



  

 

 

dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od obowiązku naliczania kar w części lub całości 

jak również możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/SIŁA WYŻSZA 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w sytuacji : 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania 

wezwania, 

5) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, wad o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 

10b), złej jakości robót oraz znacznego opóźnienia robót tj. przekraczającego 30 dni w 

stosunku do zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez prawa roszczeń ze strony 

Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust.1 p-kty 1,4 i 5) 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, Wykonawcę obciążają następujące 

obowiązki : 

1) sporządzenie przy udziale Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych robót, 

2) zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) sporządzenie wykazu materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do 

realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego, 



  

 

 

4) usunięcia z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 

6. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i ust. 4, Zamawiający lub Wykonawca może 

również odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 

postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z 

Umowy. 

7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

niniejszej umowy jeżeli jest ono następstwem Siły Wyższej. Jako Siłę Wyższą rozumie się 

okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy jako zdarzenia zewnętrzne i 

nadzwyczajne, których wystąpienia ani Wykonawca ani Zamawiający nie byli w stanie 

przewidzieć, zapobiec im ani ich uniknąć, a w szczególności takie jak: wojny, zamieszki, 

powodzie, trzęsienia ziemi, wichury, długotrwałe i szczególnie niekorzystne warunki 

atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe i 

branżowe strajki. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 

wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę o takim 

fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności 

uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, 

strony powinny wspólnie zdecydować o losie umowy. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony powołają komisję, która dokona inwentaryzacji 

wykonania robót i rozliczenia finansowego. Podstawą do ustalenia kwoty należnego 

wynagrodzenia z tytułu wykonanych (zinwentaryzowanych) i nie zapłaconych robót będzie 

kosztorys ofertowy, złożony w przetargu wraz z ofertą oraz przedłożony przez Wykonawcę 

kosztorys powykonawczy. 

10. W razie zaistnienia 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 tym przypadku, wykonawca może żądać włącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 

ZMIANY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBOTY ZAMIENNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o 



  

 

 

zauważonych usterkach lub wadach dokumentacji projektowej. 

2. Jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zostaną w nich wykryte wady i usterki, 

Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i 

uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikających ze zmian 

dokumentacji. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych spowodowanych warunkami uznanymi  przez Zamawiającego, 

ale nie wykraczającymi poza opis przedmiotu zamówienia. W takim przypadku 

Zamawiający porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany 

dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób 

wykonywania robót budowlanych wynikających ze zmiany dokumentacji. 

4. Ze względu na obowiązujące wynagrodzenie ryczałtowe, skutki finansowe dokonanych 

zmian, nie wykraczających poza opis przedmiotu umowy, zawarty w § 1 ust. 1 i 2, obciążają 

Wykonawcę. 

5. Jeżeli z tytułu dokonanych zmian w dokumentacji będzie niezbędny dodatkowy czas na 

wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przedłuży Wykonawcy term umowy, o którym 

mowa w § 4. 

 

§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w tym wprowadzania 

zmian istotnych w przypadkach przewidzianych niniejszą umową. 

2. Strony przyjmują, iż nie jest możliwe dokonywanie zmian wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ tj. opis przedmiotu umowy zawarty w § 1 ust. 1 i 

2 niniejszej umowy. 

3. Strony przyjmują, że nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty 

Wykonawcy, za wyjątkiem tych zmian, których możliwość wprowadzenia Zamawiający 

przewidział na etapie postępowania przetargowego tj. określonych w ust. 4-6 niniejszego 

paragrafu. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacji 



  

 

 

wyjątkowej, kiedy niedotrzymanie terminu umownego będzie następstwem okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku 

wystąpienia:  

- wad w dokumentacji projektowej, 

– siły wyższej, 

– znalezisk, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

– opóźnień organu decyzyjnego w wykonaniu czynności związanych z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu (opóźnień wykraczających poza terminy wynikające z 

Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Strona inicjująca dokonanie zmiany w treści umowy zobowiązana jest złożyć drugiej stronie 

pisemny wniosek w tej sprawie z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

6. Zmiany Wymagają pisemnej zgody obu stron i będą dokonywane w formie aneksów do 

umowy. 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, 

jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 

8. Zmiana kolejności i terminów cząstkowych dotyczących wykonania elementów robót 

ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie jest istotną zmianą postanowień 

niniejszej umowy. 

 

§ 15 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy (do sporządzenia przez Wykonawcę na podstawie 

kosztorysu ofertowego w uzgodnieniu z Zamawiającym), przed podpisaniem umowy.  

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA : 

 


