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Rozdział I. Określenie Zamawiającego:  

1 . Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w 
Tomaszowie Lubelskim  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym XI Wydział Gospodarczy w Lublinie pod 
numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  NIP 921-00-10-
133; REGON 950177059;  tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519. 

     Adres strony internetowej – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 
     Adres e-mail – admin@pgkimtomaszow.mbnet.pl 
2. Godziny urzędowania: 700-1500 w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem 

dni  ustawowo wolnych od pracy).  

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu 
nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o 
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 
a) w dniu 02.08.2013 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 311738 - 2013 
b) w dniu 02.08.2013 roku na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  oraz na stronie 
internetowej, 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia:  
„Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie 
Lubelskim”, na którą Zamawiający posiada dokumentację projektową, pozwolenie 
na budowę (Decyzja nr AB.6740.237.2013 z dnia 25.06.2013r. wydana przez 
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim) oraz STWiOR. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
      Sieć kanalizacji sanitarnej, 
       kanał grawitacyjny ul. Majdańskiej DN250x7,3 mm L = 315,30m 
       kanał grawitacyjny ul. Majdańskiej DN160x4,7 mm L =   34,70m 
       Łącznie inwestycja obejmuje budowę 350,00 mb kanalizacji sanitarnej. 
3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono            

w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w przedmiarze robót 
stanowiących załączniki do niniejszej dokumentacji przetargowej. 

4.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań, niż określone w OPISIE 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez wskazanie ich znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia (jeżeli takie rozwiązania występują). Dopuszczalny jest 
więc materiał wskazany w opisie przedmiotu zamówienia „lub równoważny” – 
dotyczy to wszelkiego rodzaju materiałów, produktów, rozwiązań itp. ewentualnie 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ich znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, lecz o nie gorszych parametrach 
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
jeżeli opis ten jest wykonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych  
i systemów odniesienia w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy. 

5. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
- główny przedmiot: kod. 45.23.24.60-4 – Roboty sanitarne  
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- dodatkowe przedmioty: kod. 45.23.24.40-8 – Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany końcowy termin wykonania zamówienia - do 30.06.2014r. w tym wykonanie 
odcinka od studni kanalizacyjnej S1 do S6 do 30.11.2013r. 

Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy  spełniają warunki        
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
 Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:  
a)  posiadania  uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
       Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie 

uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi 
załącznik Nr 2. 

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia: 
      Wykazał  się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania                      

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonaniem co najmniej: 
2-ch robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej/deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy minimum 250 mm                 
i długości nie mniejszej jak 300 m każda.      

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
       Dysponował osobami oraz zapewnił kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie 
Prawo Budowlane. 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie 

uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi 
załącznik Nr 2. 

2.  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca   może  polegać   na  wiedzy                       

i  doświadczeniu,   potencjale   technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie  od  
charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 6. 

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując 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, 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
odpowiednich dokumentów wymienionych w § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. 2013 r. poz. 231). 

5.  Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia  wyżej wymienionych warunków na podstawie 

oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy     
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1   

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do 
niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być składane w 
zakresie poszczególnych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy, przez 
tych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają 
dany warunek. Jeżeli jakikolwiek warunek, spośród wymienionych w art. 22 ust. 1 
ustawy spełnia tylko jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to 
w zakresie tego warunku oświadczenie składa ten wykonawca, a jeżeli dany warunek 
wykonawcy ci spełniają łącznie, składają oświadczenie wspólne. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do 
niniejszej SIWZ. 

a) Aktualnego odpisu 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, wystawiony 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 – „z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  
wykonawców,  w  stosunku  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”. 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

4.  W celu potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

a) Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
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wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, potwierdzającego  zrealizowanie co najmniej 2-ch robót budowlanych 
obejmujących swym zakresem budowę sieci  kanalizacji sanitarnej/deszczowej           
o długości nie mniejszej 300 m każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat           
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te 
zostały wykonane należycie – załącznik nr 8 do oferty,  

b)  Oświadczenie,  że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 7 do oferty.  

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy     
z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji     
i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej –  załącznik Nr 4  do niniejszej SIWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3 a), 
b) i c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne         
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

7.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6 
zastępuje się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  
notariuszem,  właściwym organem sądowym,   administracyjnym   albo   organem   
samorządu   zawodowego   lub   gospodarczego  odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy 
ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak w pkt.6. 

8. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia mogą potwierdzić 
wspólnie spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1 w zakresie art. 22 ust. 1 
ustawy   oraz warunków wymaganych przez Zamawiającego. 

9.  Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć 
do oferty  pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej 
notarialnie, udzielone przez wszystkich partnerów  do reprezentowania ich                  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu           
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nie może być 
ogólne, a musi szczegółowo określać zakres umocowania. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem, na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

11. Zamawiający wezwie  wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu  albo konieczne byłoby unieważnienie  postępowania.  Złożone na 



6 
 

wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym  upłynął  termin  składania  ofert. 

12. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - (art. 26 ust. 2a 
ustawy). 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad  
określonych w ustawie. 

2. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza 
możliwość porozumiewania się za pomocą faksu z tym, że wiadomość przesłaną 
faksem należy potwierdzić niezwłocznie w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje 
wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 7.00 do 1500. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 
2 dni przed upływem składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku, o którym mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 
ustawy). 

     7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. (art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy). 

8.   Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówienie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej 
stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 

9.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania 
pisemności postępowania.  



7 
 

10.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
11. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się                   

z Wykonawcami  są: 
       1.  Pan Władysław Grzywna  
       2.  Pani Halina Ignaciuk 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł., słownie (pięć tysięcy 
zł). 

2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. 
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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
w Banku PEKAO S.A. I/O w Tomaszowie Lubelskim nr 24 1240 2832 1111 0000 
3297 1781. 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie 
się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie 

wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana 
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien 
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z 
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji 
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy.  

7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopię) należy załączyć do oferty. 
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą   

wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za 
odrzuconą. 

9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz                  
z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający zwraca 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. 

11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w przypadku, gdy: 
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe              
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z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
12. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

Rozdział IX. Termin związania ofertą 

1. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców 
ofertą na 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)       
i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem 

drukowanym, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 
oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie wymogami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia do wykonania czynności. 

6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 
8. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy 

wpisać do formularza ofertowego. 
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 

a)  formularz oferty  
b)  oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale V i VI,  
c)  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

- dowód wniesienia wadium. 
11. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej 

kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.                    
w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski 

 OFERTA PRZETARGOWA 

         na wykonanie zadania pn: 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie  Lubelskim” 
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nie otwierać przed – 19.08.2013 r. godz. 1130 

12. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę 
przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich 
samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania 
oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 
pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 

13. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

 przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 
 zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 
 muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 
 TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY 
O  ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób 
trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
 Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one 
stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ustala się termin składania ofert na dzień 19.08.2013 r. godz. 1100. 
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101  

– sekretariat. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 7. 
4. Oferty będą otwierane według kolejności złożenia. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                
i warunków płatności zawartych w ofertach.  

7. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu 
informacje, o których mowa w ust. 5 i 6. 

8. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe                 

w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została 
uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę  i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby         
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                
i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznana ofertom w 
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kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne      

i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
13. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 

okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy. 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.  Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację 
projektową, STWiORB, wymagania SIWZ oraz obowiązujące normy, przepisy             
i wiedzę budowlaną.   

2.  Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, 
że umowa na roboty będzie przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe,                     
w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót          
w jakiejkolwiek pozycji nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe                  
z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.  
Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na 
podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie 
wynikaj ącej z umowy. 
Ilość robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według 
własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego 

3.  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji 
i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

4.  Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda 
cenę ofertową (ryczałtową) wraz z 23 % podatkiem VAT.  

5.  Cenę należy podawać w złotych polskich.  
6.  Cena oferty obejmować będzie wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszt prac określonych w rozdziale  – „Przedmiot zamówienia” 
niniejszej specyfikacji. 

7.  Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać 
wymaganiom SIWZ i dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

8.  Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch 
miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 
9 w górę.  

9.  Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego,  
w tym koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również 
koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a których 
wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: 
roboty tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie realizacji robót, koszty 
wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty 
wykonania rozruchu i eksploatacji, koszty uporządkowania placu budowy, koszty 
odszkodowań, koszty odwodnienia, koszty związane z obsługą geodezyjną wraz            
z kosztami opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszelkie inne 
koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia 
oraz podatek VAT. 
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Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1.   zostaną   złożone   przez   Wykonawców   nie   wykluczonych   przez   Zamawiającego    

z niniejszego postępowania, 
2.    nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
 

Kryterium podstawowe Waga – udział % w ocenie Maksymalna 
liczba punktów 

Lp. 
1. 

Cena (C) 100% 100 pkt 

4.  Sposób oceny oferty: 
Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu: 

       Kryterium - Cena brutto  – waga 100%. 
 
                  najniższa cena brutto ofertowa z przedłożonych ofert 

              C=  ------------------------------------------------------------------ x 100  
                                      cena  brutto oferty badanej 
      
5.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7.  Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 
zastosowania  zaokrągleń. 

Suma punktów najtańszej spośród nie odrzuconych ofert po zsumowaniu może 
wynieść maksymalnie 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 
 
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejsze 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane    w inny sposób nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy -załącznik nr 
6 do niniejszej SIWZ. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy. 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe 
budowy, na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót: 

a) ubezpieczenie od prowadzonej działalności (OC) do wysokości ceny oferty,  
b) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy     
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w wysokości 300 tyś. zł, 
c) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego 

działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 100 tyś zł, 
d) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub 

niedopatrzeniami w stosunku do:  
- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy, 
- osób trzecich, które przebywają na terenie budowy; w wysokości 100 tyś. zł  

5. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę 
przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych     
i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której 
polisę oraz dokumenty powinien przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł 
Zamawiający opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych 
Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności, to opłata składek 
ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.   

7. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą 
Zamawiającego, albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę 
ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

8. Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 
9.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w rozdziale XV.   

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 
podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym 
jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci 
usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W 
przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach:   

1) pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  
3) gwarancjach bankowych 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 
6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.  
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7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu  
z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą zamawiającego dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż w 15. 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie 
niż pieniądz, najpóźniej w dniu jej zwrotu przez Zamawiającego (od dnia wydania 
Protokołu Odbioru Końcowego), należy złożyć gwarancję na wykonany przedmiot 
umowy w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia.  

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 
 
Najważniejsze postanowienia umowy zawiera  – wzór umowy – załącznik Nr 9 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art.180 ust. 2 
ustawy: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania            
o cenę, 

b)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
c)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d)  odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne 
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a)  nie zawiera braków formalnych, 
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b)  uiszczono wpis. 
6. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,      
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

Rozdział XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie 
ofert częściowych 

Zamawiający na mocy art. 83 ust. 2 ustawy nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą 
one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdział XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

Rozdział XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji 
wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, 
które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, 
jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 
91a, 91 b, 91 c ustawy. 

Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
zamawiający przewiduje ich zwrot 

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy. 

Rozdział XXV. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) 
proponowanych podwykonawców  

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.  

Rozdział XXVI. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom 

Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone 
podwykonawcom.  
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Załącznik do Rozdziału III ust.3 SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim 

1. Zakres opracowania. 
Projekt  obejmuje  w swym zakresie sieć  kanalizacyjną  sanitarną  w ulicy 

Majdańskiej w miejscowości Tomaszów Lub. na działkach nr  1/2; 93/2; 93/1; 134/1; 
92/1; 91/1; 90; 89/1 - ark 7. Niniejsze opracowanie dotyczy  sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej zlokalizowanej po działkach prywatnych wzdłuż pasa drogowego ulicy 
Majdańskiej, natomiast przyłącza kanalizacyjne stanowić będą odrębne opracowanie 
projektowe. 

2. Charakterystyka obiektu i  przebieg trasy. 
 Sieć kanalizacyjna  w przebiega w odległości ok.3,5m od południowo-

zachodniej granicy drogi. Projektowany kanał jest kanałem grawitacyjnym – 
odprowadzającym ścieki w kierunku kolektora sanitarnego w ulicy Szopena. 
Projektowana sieć kanalizacyjna ma na celu przyłączenie istniejących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz  likwidację 
istniejących starych szamb na  działkach. Teren pod budowę charakteryzuje się 
rozległym terenem i dużym uzbrojeniem terenu. Całość inwestycji przebiega po 
gruntach prywatnych nie utwardzonych. 
Łącznie inwestycja obejmuje budowę 350,00 mb kanalizacji sanitarnej. 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej. 

kanał grawitacyjny ul. Majdańskiej   DN250x7,3 mm     L = 315,30mb 
kanał grawitacyjny ul. Majdańskiej   DN160x4,7 mm     L =   34,70mb 

mb      łącznie       L = 350,00  

4. Opis rozwiązań projektowych. 

4.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 

 Kanał sanitarny zaprojektowano jako grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
wydłużonym kielichem  PCV-U SDR 34 (SN8) Dz250x7,3 mm  i  PCV-U SDR 41  Dz160 x 
4,7 mm. Włączenie kanału zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nastąpi do 
projektowanej studni na kanale sanitarnym DN250 w ul. Szopena. Miejsce włączenia w ul. 
Szopena studnia o rzędnych projektowanych (S1)-263,85/260,85 [h=3,0m]. 

4.2.  Studnie kanalizacyjne. 

Na sieci kanalizacyjnej przewiduje się zastosowanie studni rewizyjnych betonowych 
DN1200. Studnia S1 jest studnią projektowaną przyłączeniową zlokalizowaną na 
istniejącym kanale sanitarnym w ulicy Szopena. Pozostałe studnie DN1200 są 
projektowane rozmieszczone na odcinkach prostych w odległościach umożliwiających 
czyszczenie sieci. Projektuje się na całej sieci  9 szt studni kanalizacyjnych rewizyjnych 
przelotowych i połączeniowych z kręgów betonowych o średnicach DN1200 z 
prefabrykowanymi dnami, przykryte typowymi płytami żelbetowymi DN1860 z włazami 
żeliwnymi typu ciężkiego T-40 ton. Na wszystkich studniach pod płyty pokrywowe 
stosować pierścienie odciążające. Uszczelnienie międzykręgowe stanowić będzie 
uszczelka klinowa typ SD w formie klina, umożliwiająca samocentrowanie się elementu 
studni. Dla ułatwienia montażu stosować pastę poślizgową. Zaleca się stabilizację zamka z 
zewnątrz, zaprawą cementową. 

Podstawy studni – kręgi denne stanowić będą kręgi monolityczne z odpowiednio 
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ukształtowanym dnem oraz otworami bocznymi, stanowiącymi szczelne przejścia przez 
ich ścianki. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie w przykręcane stopnie włazowe. 
W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik 
stanowiący powierzchnię  dna miedzy kinetą a ścianą komory roboczej. Dla ścieków 
domowych (sanitarnych) i odczyszczonych ścieków przemysłowych kinety i spoczniki 
mogą być wykonane z betonu. Przejścia kanałów przez ściany studni, muszą zapewniać 
szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
Przejścia szczelne to różnorodnie ukształtowane mufy wykonane z PCV,PP, PF, PU ,        
z zamontowaną uszczelka gumową i dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. 
Studnie betonowe produkowane są z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelności 
W12, nasiąkliwości nie więcej niż 5% (wg. normy europejskiej dopuszcza się 6%), 
mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl. 

Studnie kanalizacyjne spełniają następujące wymagania: 
- wytrzymałość na zgniatanie kręgów – obciążenie niszczące Kl>120 kN, 
- wytrzymałość na pionowe obciążenia zgniatające elementów redukcyjnych             

i przykrywających: - obciążenie próbne dla elementów żelbetowych >120 kN, 
pionowe obciążenie zgniatające >300 kN, 

- wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym 0,5 bar, w 
czasie 15 min. dla pojedynczych elementów połączonych oraz złącza między 
elementem studzienki, a przyłączoną rurą lub kształtką – brak przecieków               
i nieszczelności podczas badania, 

- zamocowane stopnie złazowe: - ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 
wynoszącym 2 kN- <5 mm - trwałe ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 
wynoszącym 2 kN- <1 mm - pozioma siła wyrywającą wynosząca 5 kN – brak 
uszkodzeń, 

- otulenie betonowe zbrojenia - > 30mm, 
- dopuszczalna odchyłka powierzchni czołowych wynosi: - dla h=250mm – 4mm, 

h=500mm – 6 mm, h=1000mm – 8mm. 
Ze względu na niedobór lub nadmiar wysokości studzienek w stosunku do modułu 
wysokości kręgów regulację wysokości studzienek dokonać przez stosowanie pierścieni 
wyrównujących u podstawy lub w kominie włazowym na płycie stropowej studzienki (tj. 
na płycie odciążającej). Pierścienie wyrównawcze posiadają grubość 60, 80, 100, 120mm. 
Powinny być łączone drobnoziarnistą zaprawą cementową M-20 o grubości warstwy do 10 
mm lub zaprawą klejową.  

Zabrania się regulacji wysokości przez obijanie kręgów. 
Włazy kanałowe wykonane z żeliwa spełniającego wymagania normy PN-EN 124:2000 
dla klas obciążeniowych A, B, C, D tj. 15,125, 250 i 400 kN. Średnica włazu wynosi 600 
mm. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 
tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany co najmniej     
8 cm nad powierzchnią terenu. 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych oraz      
w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. 
I. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną 

ofertową obejmuje także: 
1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie  

i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym 
projektem.  

2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi 
ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
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3. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych                     
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich 
zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej. 

4. Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie realizacji zamówienia 
przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych 

5. Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi 
geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem 
geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. 

6. Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót 
oraz wykonanie oznakowania. 

7. Zapewnienie stałej obsługi geologicznej ze sporządzeniem dokumentacji w tym 
zakresie.  

8. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do 
składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym 
porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

9. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

10. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 
przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie 
zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 

11. Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia 
podziemnego. 

12. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków 
zielonych oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich w 
tym  opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót. 

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót          
w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

14. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu 
nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie 
prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego 
(wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym 
związanych.  

15. Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym:  
− dokumentacja techniczna powykonawcza,  
− inwentaryzacja geodezyjna, 
− instrukcje rozruchu i eksploatacji, 
− atesty, aprobaty i certyfikaty, 
− protokoły prób i badań, 
− karty gwarancyjne, 
zgodnie z załącznikiem  nr 1 do SIWZ (przykładowy, ogólny wykaz 
dokumentów  wymaganych na dzień odbioru końcowego). 

II. Zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem 
uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, 
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 
ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.  



18 
 

III. WYKAZ ZAŁ ĄCZANEJ DOKUMENTACJI 

1.  Projekt budowlany  
2.  Przedmiar robót 
3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
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Załącznik Nr 1  

  

     FORMULARZ  OFERTY 

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

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

REGON ...................................... 

NIP ……………………………. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Spółka z o. o.  
w Tomaszowie Lubelskim 
ul. Lwowska 37A 
22-600 Tomaszów Lubelski 

 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia pn. 

  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w  Tomaszowie Lubelskim” 

oferujemy wykonanie zamówienia: 

1. za cenę ryczałtową wraz podatkiem VAT w wysokości  ………………….. zł 

(słownie:........................................................................................................................), 

w tym: 

a) wartość  netto ………………………….zł 

b) 23 % podatek VAT  ………………………… zł. 

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji 
projektowej,  a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem 
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 30-06.2014r. w tym wykonanie odcinka 
od studni kanalizacyjnej S1 do S6 do 30.11.2013r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne 
do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu 
składania ofert. 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim  warunkach, w miejscu     
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na 
okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.  
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8. Akceptujemy termin płatności należności, wynoszący do 30 dni od dnia złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

9.  Integralną częścią oferty są załączniki: 

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

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

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

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

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

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

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

       

 

 

 

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

                       pieczęć firmowa                                                             ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do  

                                                                                                               reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym ) 
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Załącznik Nr 2  

 

................................................. 
        pieczęć  firmy Wykonawcy 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w  Tomaszowie Lubelskim” 
 
Oświadczam/y, że  zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na dzień 
składania oferty spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczące: 
 
        1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
        2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    
wykonania zamówienia, 

        4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
          
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 
271, 297 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
               
...................................................               ..............................................................  
                 miejscowość, data                       podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
Uwaga: w  przypadku spełniania warunków udziału na podstawie zawartego pisemnego 
zobowiązania innego podmiotu, powyższe zobowiązanie należy  dołączyć do 
oświadczenia. 
 
 
niepotrzebne skreślić* 
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Załącznik Nr 3  

          

         pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 

 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim” 
 
 

Oświadczam/y  na dzień składania oferty o braku podstaw do wykluczenia              
z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy    
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). 
Niniejsze oświadczenie potwierdza - wykazuje również brak podstaw prawnych do 
wykluczenia     w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                    

.........................................                             ...................................................................        
 miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

  
 
 
 
 
 
 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej niniejsze oświadczenie składa każdy 
Wykonawca osobno. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 

 
 
 
 
 
 

niepotrzebne skreślić* 
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                                                                                                                       Załącznik Nr 4 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja niżej podpisany….......................................................................................................  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc  upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: 

 

............................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że 
przystępując do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim” 

 
nie przynależymy do grupy kapitałowej * 
przynależymy do grupy kapitałowej * 

 

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji 
załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie 
konkurencji i konsumentów. 

 
 
 
 
 

……………………     ………………………………………………. 
          miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 5 

..................................................... 
    pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

WYKAZ  CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA 
POWIERZY PODWYKONAWCY 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim” 

 
oświadczam, że realizację niżej wymienionego zakresu zamówienia powierzę 
podwykonawcy: 

 

Lp. Powierzona dla podwykonawcy część zamówienia 

Szacunkowa wartość 
brutto powierzonej 

podwykonawcy części 
zamówienia 

   

   

.....................................    ......................................................................           
miejscowość, data                                   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy               
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                                                                                                                   Załącznik Nr 6 

 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWI ĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim” 

Nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie : 

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

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

Będąc upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie: 
oświadczam/y, że oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie 
wiedzy i doświadczenia, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu niniejszego zamówienia w następującym zakresie: 

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

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

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

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

 

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

miejscowość, data   podpis osoby uprawnionej działającej w imieniu   
podmiotu  składającego zobowiązanie 

 
 
 
 
Uwaga: niniejsze zobowiązanie jest składane tylko w przypadku korzystania z usług 
innego podmiotu do realizacji zadania.                                                                                                                  
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                                                                                                              Załącznik nr 7 

 .................................................... 
  pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 
Oświadczenie 

o posiadaniu wymaganych uprawnień 
przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej    
w Tomaszowie Lubelskim” oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć               
w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia pozwalające na 
prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

       ........................................                                      ................................................................. 
          miejscowość i data                                   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 niepotrzebne skreślić* 
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                                                                                                                   Załącznik Nr 8  
.....................................................    
         pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, potwierdzający  zrealizowanie co najmniej 2-ch robót budowlanych obejmującej 
swym zakresem budowę sieci  kanalizacji sanitarnej/deszczowej  o długości nie 
mniejszej jak 300 m każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca 
wykonania. 
 
                                                                                                                                                             

Czas realizacji 

Lp. 

Lokalizacja i 
nazwa 

inwestycji, 

Warto ść 
zadania 
brutto          

[ tys. zł ] Rozpoczęcie  Zakończenie  
Zamawiający 

 Dokumentu 
potwierdzający 

1       

2       

3       

       
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały 

wykonane należycie 

 

 

 

.........................…...                                           .......................................................... 
   miejscowość i data          podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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           Załącznik Nr 9 

 
UMOWA – PROJEKT  

 

Zawarta w dniu ........................r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.                      
w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000127373, kapitał zakładowy: 
28.105.000,00 zł. NIP 921-00-10-133, Regon 950177059, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 

 
1. ..............................  -  Prezes Zarządu Dyrektor 

a 

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

legitymującym się wpisem do [prowadzonej przez ........... ewidencji działalności 
gospodarczej/rejestru ...........] pod pozycją ..... z siedzibą w .................  
reprezentowanym przez .....................................................................  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą: 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) na wykonanie zadania pn.  
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim” 

 została zawarta umowa o następującej treści: 

ARTYKUŁ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.    Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz  
Zamawiającego roboty budowlane w ramach inwestycji pn:  

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim” 

1.1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz w: 
- dokumentacji projektowej, 
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
-   złożonej ofercie, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

1.2. Szczegółowy zakres robót został ujęty w opracowanej dokumentacji projektowej 
oraz w  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, co zostało 
wycenione w złożonej ofercie wykonawcy. 

1.3. Roboty budowlane określone w ust. 1.1 zostaną wykonane zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością               
i właściwą organizacją. 
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ARTYKUŁ 2 

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

2.1.  Instrukcje 
2.1.1. Wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji, bhp. oraz p. poż. do rzeczy  

wykonanych w ramach przedmiotu umowy, od końcowego dnia zakończenia robót. 
2.1.2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 2.1.1, 

Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 3% wartości umowy do 
momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich 
wymaganych instrukcji. 

ARTYKUŁ 3 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

3.1.Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.  
3.1.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne 

kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej 

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 
- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania 

umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań. 
3.1.2.  Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 

…………………………………….  
3.1.3.  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie .............................................., 

posiadający uprawnienia budowlane  ............................................tel. ……………… 
3.1.4. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a 

także do podpisywania protokołów odbioru robót wyznacza się: 
 ……………………………………………… 

3.1.5. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) 

3.1.6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 
a) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę 
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z 
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom. 

3.1.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
a) Wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecności na terenie 

realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-
montażowych. 

b) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz 
oznakowania terenu budowy, 

c) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych                        
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,  

d) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz 
opłat stałych, w zakresie zdarzeń wynikłych z zawinionych działań Wykonawcy, 
związanych z realizacją robót.  

e) poniesienia kosztów odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych 
umożliwiających realizację robót, 
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f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

g) demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących elementów 
zagospodarowania terenu, kolidujących z prowadzonymi robotami oraz napraw 
istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót,   

h) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, 
i) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 
j) zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 

obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, oraz 
pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w 
niezbędnym zakresie, 

k) zapewnienie obsługi geologicznej, ze sporządzeniem dokumentacji w tym 
zakresie, 

l) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

m) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
n) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
o) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
p) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, 
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym 
przedstawicielom jednostek współfinansujących, 

q) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

3.1.8 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania: 
wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących, umożliwiających wykonanie 
robót podstawowych.  

3.1.9. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z 
realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu 
realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych 
przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję.  

3.2. Zapewnienie bezpieczeństwa: 
3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 

budowy. 
3.2.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek 

zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 
3.2.3.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i 
kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi 
Wykonawca. 

3.2.4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do 
terenów położonych w pobliżu terenu budowy. 

3.3. Ryzyko 
3.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 

utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
wykonywania Umowy.  
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3.3.2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 
bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót, a obejmujące ryzyko wojny, działań 
zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, wojny domowej, rozruchów, 
zamieszek wewnętrznych lub niepokojów, oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub 
odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami 
wybuchowymi. 

ARTYKUŁ 4 

TERMINY 

4.1. Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania 
umowy. 

9. 4.2. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi 
najpóźniej do dnia 30.06.2014r. w tym wykonanie odcinka od studni kanalizacyjnej 
S1 do S6 do 30.11.2013r. 

4.3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot 
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie. 

4.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w dniu odbioru końcowego. 
4.5.Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego 

następującego po dniu doręczenia pisma. 

ARTYKUŁ 5  

ODBIORY I PROCEDURA 

5.1.  Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu 
5.1.1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor  

nadzoru, na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu do dziennika budowy. 
5.2. Odbiór końcowy 
5.2.1. Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia 
Kierownika Budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo Budowlane, nie później niż w dniu zakończenia robót. 

5.2.2. Z czynności odbioru końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez 
przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

5.3.  Odbiór ostateczny 
5.3.1. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
5.3.2. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego             

o gotowości do odbioru ostatecznego. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy 
następujące dokumenty: 
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
b) protokóły odbiorów technicznych,  
c) atesty na wbudowane materiały, 
d) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy          
i Inspektora Nadzoru, 

e) dziennik budowy, 
f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami       
i Polskimi Normami, 

g) protokóły badań i sprawdzeń,  
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h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wartości ogółem oraz netto (bez 
podatku VAT). 

5.3.3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników 
odbioru. 

5.3.4. Z czynności odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół podpisany przez osoby 
w nich uczestniczące. 

5.4.  Wady ujawnione w trakcie odbioru 
5.4.1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub ostatecznego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi.  

5.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

ARTYKUŁ 6 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

6.1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy; 
- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym 

czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 
potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

6.2.  Podwykonawstwo 
6.2.1. Wykonawca  oświadcza,  iż  zamierza  powierzyć  następujący  zakres  prac 

podwykonawcom: 

1)  ………………………………………….. 
2)  ………………………………………….. 

6.2.2. Wykonawca może podpisać umowę z podwykonawcą pod warunkiem 
wcześniejszego uzyskania  zgody Zamawiającego. Wykonawca zlecając roboty 
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów 
wynikających  z art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

6.2.3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

6.2.4. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w 
sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 
terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

6.2.5. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 
7.2.2. Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według  
swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać 
odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę. 
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6.2.6. Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla 
zawarcia umowy. 

6.2.7. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi                              
z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku 
do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny 
w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 

6.2.8. Wykonawca dołączy do faktury oświadczenie podwykonawców o nie zaleganiu 
przez Wykonawcę z płatnościami wobec podwykonawcy. 

6.2.9. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z organami 
władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym. 

 
ARTYKUŁ 7 

GWARANCJA JAKOŚCI 

7.1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, 
liczonej od dnia odbioru końcowego robót. Warunki gwarancji określa wypełniona 
karta gwarancyjna.  

7.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 
2 dni od dnia ich ujawnienia. 

7.3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym               
z Zamawiającym. 

7.4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie 
między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być 
naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika       
z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

7.5. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, 
Zamawiający zażąda usunięcia wad, Wyznaczając Wykonawcy na te czynności 
odpowiedni termin. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych 
wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę, co najmniej na 3 dni 
wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie zapłacony                        
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

7.6.  Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie 
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie 
usunięcia wad po upływie okresu gwarancji, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę.  

ARTYKUŁ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 
NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

8.1  W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca 
jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego 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. 

ARTYKUŁ 9 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 



34 
 

9.1. Kary umowne 
9.1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 
9.1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 
           Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
końcowego, określonego w art. 4 pkt 4.2 niniejszej umowy,  
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu 
ustalonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy              
w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w art. 11 ust. 11.1. Umowy. 

9.2. Roszczenia odszkodowawcze. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

9.3. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy oraz 
odszkodowanie za poniesione szkody, Zamawiający potrąci z faktury wystawionej 
przez Wykonawcę.  

ARTYKUŁ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

10.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. zł, co 
stanowi 10% ceny całkowitej podanej w umowie, dostarczone będzie Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez 
bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz w 
walucie, w której jest płatna kwota Umowy. 

10.2.  Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku  następujących formach a mianowicie:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości. 

10.2.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 
1 i ust. 2 ustawy. Szczegółowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisach strony ustalą w odrębnych przepisach. 

10.3.  Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być 
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

10.4  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone w następujący sposób: 

a) 70 % w ciągu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 
b) 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji  jakości. 
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10.5.  Zamawiający przed skierowaniem roszczeni a do instytucji zabezpieczającej wezwie 
na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin, 
zgodnie z postanowieniami artykułu 8. 

10.6.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

ARTYKUŁ 11 

WYNAGRODZENIE 

11.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 
ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości............................ zł 
(słownie: ................................................................................................................) netto, 
a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: 
.........................................................................................................................................). 

11.2.  Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji 
umowy. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie 
realizacji umowy. 

11.3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT i między 
innymi:  wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, 
geologiczną, roboty tymczasowe i prace towarzyszące, zagospodarowanie placu 
budowy, odwodnienie wykopów, zabezpieczeń, koszty utrzymania zaplecza budowy, 
organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawę 
uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robót                     
i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne. 

11.4. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich 
kosztów związanych z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia                       
( oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.) 

11.5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową 
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. 
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym 
zakresie będą bezskuteczne. 

11.6. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. 
Faktury powinny być wystawione na …………………………………………. 

11.7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót, podpisany przez 
kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 

11.8. Ustala się rozliczenie za wykonane roboty, na podstawie zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru rozliczenia sporządzonego w oparciu o kosztorys ofertowy               
i protokół odbioru robót. 

11.9. Faktura wraz z dokumentami rozliczeniowymi przekazana  zostanie Zamawiającemu. 
11.10. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy Nr .................................................................. w Banku.................... 
........................................................................................... w terminie do 30 dni, licząc 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie 
wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie 
ponownego terminu do 30 dni terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów. 

11.11. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek 
ustawowych. 
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ARTYKUŁ 12 

            ZMIANY UMOWY 

12.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

12.2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie z uwagi na: 
a)  warunki atmosferyczne – w szczególności klęski żywiołowe, 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub 

archeologiczne, 
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe                                

(niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane), 
d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót 
budowlanych, 

         e) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze  
nadzwyczajnym, 

f) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych 
zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim 
przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenia jego 
nowej wartości).  

ARTYKUŁ 13 

ODSTĄPIENIE 

13.1.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
13.1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć         
w chwili zawarcia umowy (w tym przypadku odstąpienie może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach), 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 
miesiąca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

13.1.2. Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu budowy, 
drogi wewnętrzne, zasilanie wodociągowo- kanalizacyjne, energię elektryczną, 
instalację do odwadniania terenu i roboty będą uważane za własność 
Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od 
realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez 
Wykonawcę. 

13.1.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

13.2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy 
13.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

13.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
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a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji ( opis rzeczowy wykonanych robót) robót 
wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, która odstąpiła do umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez 
wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni: 
-  Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, 
- Wykonawca wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie 
protokołu inwentaryzacji. 

13.3.  Forma odstąpienia 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

ARTYKUŁ 14 

ZAWIADOMIENIA 

14.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana                 
w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie          
i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane 
faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym. 

14.2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony. 
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie 
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła       
o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane 
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, Strony uznają za 
doręczone. 

14.3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone 
adresatowi – także wysłane a nie odebrane mimo awizowania. 

ARTYKUŁ 15 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

15.1.  Postanowienia dodatkowe 
15.1.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 
15.1.1.1. Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia prac 

dziennik budowy. 
15.1.1.2. Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej. 
15.1.1.3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 

przeglądu i wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej 1 raz w kwartale. 
Dokonane przeglądy odnotowane będą w książce eksploatacji obiektu i potwierdzone 
przez Zamawiającego.  

15.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do 
wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany 
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przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę 
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i 
odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze 
niż personelu wymienionego w ofercie. 

15.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu 
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do 
dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o 
wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących 
obchodzenia się z nimi. 

15. 2.  Postanowienia końcowe 
15.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustaw: 

Kodeks Cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane, a także w 
sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

15.2.2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 
rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 15.2.3., będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

15.2.3. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi 
postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia 
od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do 
zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W 
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego , względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do 
wystąpienia na drogę sądową. 

15.3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. każdej 
ze Stron.  
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