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Część I. Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
NIP: 772-010-01-76
REGON: 590585041
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. )
oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy, dalej zwaną: „ Pzp ”.
2.2. Na podstawie art. 14 ust. 1 Pzp w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ).
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach
projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
W pasie drogowym ul. Krakowskiej oraz w drodze między ul. Krakowską a ul. Stara Droga
zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości L = 944,50
mb wraz z elementami sieci Ø 160 mm do granic działek w ilości 62 szt. i długości 438 mb.
Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Części III SIWZ.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, składająca się z
projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, określające wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych prac. Załączony do SIWZ przedmiar
robót stanowi materiał pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.
3.4. Podczas realizacji zamówienia zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których wykonanie
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polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późniejszymi zmianami ).
3.5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę:
1) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych:
( brygadzista, majster budowy, operatorzy sprzętu budowlanego ),
2) pracowników fizycznych – bezpośrednie ( fizyczne ) wykonywanie robót budowlanych.
3.6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3.4. i 3.5. określono w
Rozdziale 15 SIWZ oraz w projekcie umowy.
3.7. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
określone zostały w projekcie umowy.
3.8. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
( CPV ) :
Główny przedmiot zamówienia: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do
odprowadzania ścieków.
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w SIWZ i
projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 8 do SIWZ.
3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia 05.11.2018 r.
- zakończenie: do dnia 30.09.2019 r.
Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają określone przez Zamawiającego w pkt 5.1.2. SIWZ warunki udziału w
postępowaniu.
5.1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.
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- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 500.000,00 zł.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w
okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie w zrealizowaniu:
– co najmniej dwóch zadań w ramach odrębnych umów polegających na budowie lub przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości rurociągów nie mniejszej niż 1 km,
wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych w jednym zadaniu, z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty.
Pod pojęciem długości sieci kanalizacji sanitarnej zamawiający rozumie sieć przesyłową tłoczną lub
grawitacyjną z przyłączami.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy i jednocześnie Kierownika robót,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ( w
rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 2 ustawy Prawo budowlane ) i posiadającą następujące
doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe – minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2
robotami budowlanymi ( każda oddzielnie ), obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości rurociągów nie mniejszej niż 1 km każda.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenia Kierownika budowy/robót na wzorze
stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ.
UWAGA!
Kierownik budowy będzie jednocześnie pełnił funkcję Kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
W ramach warunku oraz określonego w Rozdziale 14 pkt 14.3. lit. c kryterium „ doświadczenie
Kierownika budowy/robót ”, zamawiający będzie oceniać doświadczenie kierownika budowy/robót
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń kanalizacyjnych i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
Kierownika budowy/robót w powyższej specjalności oraz określający roboty budowlane przy
których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję
Kierownika budowy/robót w co najmniej 2 robotach budowlanych ( każda oddzielnie ), polegających
na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości
rurociągów nie mniejszej niż 1 km każda na podstawie protokołu odbioru końcowego lub
częściowego.
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Do wykazu należy przedłożyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie tj.
protokoły odbioru końcowego robót lub protokoły odbioru częściowego robót. Z treści
dokumentów winno jednoznacznie wynikać, kto, w jakim okresie czasu i przy jakiej robocie
budowlanej pełnił funkcję Kierownika budowy/robót.
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy/robót drogowych posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń ( w rozumieniu art.
12 pkt 1 ppkt 2 ustawy Prawo budowlane ), posiadającą 5 letnie doświadczenie w powyższej
specjalności w pracy na stanowisku Kierownika budowy/robót i /lub Inspektora nadzoru.
UWAGA!
1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą niniejsze
zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełni łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji.
2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U., poz. 1278 ze
zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) –
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( w rozumieniu ar. 4a ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2014 r., poz.
1946 ze zm. ), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi, oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób
wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia
usług transgranicznych.
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten należy dołączyć
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do oferty w formie pisemnej.
5.4. Z przedłożonego dokumentu, np. zobowiązania, o którym mowa w pkt 5.3. musi wynikać w
szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy
Pzp.
5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.2.
5.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w ust. 7.2 pkt 1 i 2 ( wzory określają dodatki nr 2 i nr 3 do SIWZ ).
5.10. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zobowiązany jest do przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.4. ust. 3 pkt a, b, c i d.
Rozdział 6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
6.1.Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6.2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp zamawiający wykluczy z postępowania:
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6.2.1. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
6.2.2. Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;
6.2.3. Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;
6.2.4. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych – art.
24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp;
6.2.5. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w
pkt 6.2.4. – art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp;
6.2.6. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;
6.3. Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia zaistniały w terminach
określonych zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4.
6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z
członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
6.8. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz wskazujących na brak podstaw wykluczenia
7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 12.1. ofertę składającą się z:
- formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ.
7.2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z
ofertą następujące oświadczenia:
1) oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wg wzoru stanowiącego
dodatek nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego
dodatek nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1 i 2 z uwzględnieniem, że nie istnieją podstawy
do ich wykluczenia, i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na ich zasoby, a także załącza do oferty zobowiązanie w formie pisemnej takiego
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia zgodnie z pkt 5.2., 5.3. i 5.4. SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których
mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Złożone
oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
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jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia zgodnie z pkt. 7.3.
7.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału.
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie wymagał złożenia
następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert umożliwiającą realizację zamówienia zgodnie z
pkt 5.1.2. ppkt. 2) tiret pierwszy.
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego zgodnie z pkt 5.1.2. ppkt. 2) tiret drugi.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał złożenia
następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wymagane potwierdzenie wykonania zamówień określonych w pkt 5.1.2. ppkt 3) lit. a tiret pierwszy
z załączeniem dowodów określających, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy przygotować stosownie do treści postanowień pkt 5.1.2. ppkt 3) lit. b, tiret pierwszy i
drugi SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w dodatku nr 6 do SIWZ.
c) wykazu doświadczenia Kierownika budowy/robót do realizacji zamówienia.
Informację należy przygotować stosownie do treści postanowień pkt 5.1.2. ppkt 3) lit. b tiret
pierwszy SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w dodatku nr 7 do SIWZ.
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3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
zamawiający będzie wymagał złożenia następujących dokumentów:

w postępowaniu

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
UWAGA !
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa odpowiednio: Wykonawca ( w
przypadku składania oferty wspólnej – każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez
spółkę cywilną, każdy ze wspólników spółki cywilnej ), oraz podmioty na których zasoby powołuje się
Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Inne wymagane dokumenty:
a). szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w postaci tabelarycznej,
uwzględniający poszczególne etapy, czasookresy i zaangażowanie procentowe dla całego trwania
kontraktu – według samodzielnie napisanego załącznika.
Harmonogram musi zawierać:
- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot
zamówienia, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na
przedmiot zamówienia,
- szacowanie przerobu i płatności ( netto i brutto ) w układzie miesięcznym z uwzględnieniem zapisu
§ 4 ust. 2 projektu umowy – dodatek nr 8 do SIWZ,
- zaangażowanie procentowe dla całego trwania kontraktu.
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7.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.4. pkt 3:
1) pkt 3 lit b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 3 lit a, c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2
stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.6. Oferta wspólna.
1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka
cywilna ) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza
powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
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nazwy z określeniem adresu siedziby;
c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, przedłożyć
zamawiającemu łączącą wykonawców umowę ( umowę cywilnoprawną ) zawierającą w swojej
treści następujące postanowienia:
1) sposób współdziałania wykonawców,
2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
3) umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania
zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i
każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od zamawiającego.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 ust. 5.1. muszą być spełnione
łącznie przez wykonawców.
2) wymagania dotyczące niepodleganiu wykluczeniu, z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 8 muszą zostać spełnione oddzielnie przez
każdego z wykonawców. Dokumenty wymienione w pkt 7.4. pkt 3 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w
rozdziale 7 ust. 7.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców
osobno w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.7. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że niepodlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne – do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.8. W przypadku nie złożenia przez wykonawcę oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o
zamówienie publiczne – oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
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7.9. W przypadku, gdy wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia i dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1114). W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez
wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
7.11. W przypadku, gdy złożone przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień w
wyznaczonym przez siebie terminie.
7.12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w
pkt 7.4. SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
7.13. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale 7 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
7.14. W zakresie formy, okresu ważności i języka w jakim mogą być składane oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ).
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
8.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
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informacje itp. ( dalej zbiorczo korespondencja ) były kierowane pisemnie na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
Numer ogłoszenia: 621001-N-2018
8.4. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podany
numer ogłoszenia.
8.5. Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek – piątek: 700 – 1500.
8.6. Zamawiający na adres e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl, dopuszcza przekazywanie drogą
elektroniczną następujących dokumentów:
- pytań i odpowiedzi odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- informacji dotyczących zmian ogłoszenia;
- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do wykonawców;
- informacji o wyniku postępowania.
8.7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję faksem lub e-mailem, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.
W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z powyższego obowiązku, zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
8.8. Korespondencję przekazaną zamawiającemu za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożoną
w terminie, jeżeli jej treść dotarła do zamawiającego przed upływem wskazanego terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
8.9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) Robert Kosela - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - w sprawach związanych z
przedmiotem zamówienia, tel. 44/ 683 77 02, tel. kom. 507 110 652.
2) Tomasz Bąk - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków – w sprawach
związanych z procedurą przetargową, tel. 44/ 683 06 30 wew. 45, tel. kom. 501 144 147.
8.10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 8.10.
8.12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej
www.bip.pgk-radomsko.pl, ( na której została zamieszczona specyfikacja ).
8.13.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.
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Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000, 00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100 ).
9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym
w Rozdziale 12 pkt 12.1. SIWZ.
9.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PEKAO S.A.:
Nr rachunku: 36 1240 3132 1111 0000 2967 1261
z dopiskiem: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej
w ramach projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”
UWAGA:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
zamawiającego.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359 ).
9.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 9.3 ppkt 2)-5) wówczas
wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez wykonawcę lub właściwą(-e)
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na
rzecz zamawiającego należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat PGK Sp. z o.o. w trwale
zamkniętym opakowaniu ( np. kopercie ) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem
wadium na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”
Wadium jest wnoszone na cały okres związania ofertą.
9.5. Dokument gwarancji lub poręczenia stanowiący formę wadium musi zawierać w swojej treści
stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszelkie
zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego wynikające z zapisów zawartych w art. 46 ust 4a i
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji.
W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez
beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem
gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium
oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu
beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.
9.6.Wniesione wadium w formie, o której mowa w pkt 9.3 ppkt 2)-5) musi wyraźnie wskazywać na
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
9.7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, wykonawca dołączy do oferty
kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy
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wpisać: Wadium na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”.
9.8. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy.
9.9. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46
ustawy Pzp.
Rozdział 10. Termin związania ofertą
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
10.2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10.3. 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.
10.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.3., nie powoduje utraty wadium.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację zamówienia. Treść
oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez wykonawcę (również te
złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane;
- za podpisane uznaje się własnoręczny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
c) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. W sytuacji, w której pełnomocnik działa na podstawie
innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw ( tzw. ciąg pełnomocnictw ), wówczas takie
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pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
11.5. Określone w Rozdziale 7 SIWZ dokumenty winny być złożone w sposób określony w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126). Pozostałe oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ (nie dotyczy pełnomocnictw
i dokumentów wadialnych) winny być złożone w formie pisemnej.
11.6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty,
przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.
11.7. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku
pieczęci imiennej.
11.8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego
zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w
ustawie.
11.9. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy)
oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia ( por. art. 86 ust.
4 ustawy Pzp ).
11.10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu ( np. kopercie ) z oznakowaniem „ tajemnica
przedsiębiorstwa ”, lub spięte ( zszyte ) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
11.11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach:
- kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować i opisać
według wzoru:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

OFERTA
na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
- koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, numer
telefonu oraz faksu.
11.12. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu
siedziby – wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.
11.13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
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11.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
11.15. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w
odpowiednio oznakowanym opakowaniu ( np. kopercie ) z dopiskiem „ ZMIANA ” ( pozostałe
oznakowanie wg pkt 11.11. i 11.12. ).
11.16. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ ZMIANA ” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian)
z napisem na opakowaniu ( np. kopercie ) „ WYCOFANIE ”.
11.18. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert
w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
11.19. Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy ofertę wycofaną.
11.20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.
Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85 nie później niż do dnia 09.10.2018 r. do godz. 1100.
12.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy złożoną po terminie.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 09.10.2018 r. o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego,
pokój nr 101. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert zamawiający poda nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.bip.pgk-radomsko.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenów objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia.
13.2. Wykonawca w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót ( STWiOR ) oraz projekt umowy, ustali wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez wykonawcę wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowego i pełnego zrealizowania przedmiotu umowy, a także rękojmi za wady i
gwarancji jakości, jak również wszystkie prace, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to
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między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu
budowy, dozorowania budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty
odtworzenia zniszczonych dróg i chodników, wywozu urobku, odwodnienia wykopów, koszty
opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych
robót, oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Wykonawca
w ustalonej przez siebie cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady,
pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować również wszelkie
koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów
prawnych, umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uwaga:
Przedmiary robót załączono jedynie informacyjnie, dlatego wykonawca zobowiązany jest przy
wycenie oferty uwzględnić wszelkie różnice w ilościach, czy brak pozycji, jeżeli konieczność
wykonania prac wynika z projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej, obowiązków
wskazanych w projekcie umowy ( dodatek nr 8 ) do SIWZ.
13.3. Obowiązującym strony wynagrodzeniem, jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa
w art. 632 Kodeksu cywilnego.
13.4. Wykonawca w formularzu ofertowym ( stanowiącym dodatek nr 1 do niniejszej SIWZ ) poda:
1) cenę ryczałtową netto ( bez podatku VAT ) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
2) stawkę podatku VAT,
3) cenę ryczałtową brutto ( z podatkiem VAT ) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
4) bazę cenowo-kosztorysową, na podstawie której wykonawca wyliczył wartość robót zawierającą
dane dotyczące:
- roboczogodziny
- ……... zł/godz.
- narzutu kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu - ………. %
- narzutu kosztów zakupu
- ………. %
- narzutu zysku do robocizny i kosztów ogólnych - ……….. %
5) zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi
6) doświadczenie Kierownika budowy/robót – liczbę robót
7) wartość całkowitą zamówienia na podstawie, której została wyliczona cena ofertowa.
13.5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie:
1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług ( VAT ) za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia wg przypisanej wagi kryterium „ ceny ”, tj. 60%,
2) zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi wg przypisanej wagi kryterium „ okres gwarancji
i rękojmi ”, tj. 20%,
3) doświadczenie Kierownika budowy/robót wg przypisanej wagi kryterium tj. 20%.
13.6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
13.7. Cena ofertowa określona przez wykonawcę nie ulega zmianie przez okres ważności umowy i
pozostaje niezmienna do zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia.
13.8. Cenę należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa
( ustawa o podatku od towarów i usług ).
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13.9. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
13.10. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
13.11. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W przypadku gdy wybór złożonej przez wykonawcę oferty spowoduje powstanie u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca
zobowiązany jest złożyć w treści formularza ofertowego:
- Oświadczenie, że wybór złożonej przez wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
zawierające wskazanie nazwy ( rodzaju ) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego oraz ich wartości bez
kwoty podatku.
W przypadku, gdy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty nie spowoduje powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Wykonawca zobowiązany jest pozostawić w formularzu ofertowym oświadczenie o treści:
„ Wybór złożonej przeze mnie oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług ”, a pozostałe informacje
przekreślić.
13.12. Zamawiający poprawi w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:
1) oczywiste omyłki pisarskie – czyli widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.,
2) oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – czyli błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań
arytmetycznych,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.13. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2017 poz. 1830 ) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o denominacji złotego ( Dz.U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm. ).
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1. Wybór oferty spośród ofert niewykluczonych z udziału w postępowaniu i nie podlegających
odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych
kryteriów.
14.2. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:
- cena ofertowa brutto - waga 60% ( C )
- gwarancja i rękojmia - waga 20% ( G )
- doświadczenie Kierownika budowy/robót - waga 20% ( D )
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14.3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty.
a) Kryterium 1: „ Cena ” ( C ) – wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg.
następującego wzoru:
Cn
Pc = ----- x 100 x waga kryterium 60%
Cb
gdzie:
Pc - liczba punktów oferty badanej w kryterium „ cena ”
Cn - cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert
Cb - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium „ ceny ”
b) Kryterium 2: „ Okres gwarancji i rękojmi ” ( D ) – na roboty budowlano-instalacyjne z wyłączeniem
odtworzenia nawierzchni asfaltowej jezdni oraz okresu gwarancyjnego udzielonego przez
producenta urządzeń będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji i rękojmi na
wykonane prace zadeklarowane przez Wykonawcę w Formularzu oferty ( dodatek nr 1 do SIWZ ).
• najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy,
• najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniany przy ocenie ofert - 60 miesięcy,
• jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zamawiający odrzuci jego
ofertę jako niezgodną z SIWZ. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp.
Dla oferty bez podania wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi zamawiający przyjmie okres
najkrótszy - 36 miesięcy.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
zostanie przyjęty do punktacji w kryterium okres 60 miesięcy. Do umowy natomiast Zamawiający
przyjmie okres wskazany w ofercie Wykonawcy.
W kryterium „ okres gwarancji i rękojmi ” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
• Wykonawcy, którzy zadeklarują 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzymają 0 pkt,
• Wykonawcy, którzy zadeklarują od 37 do 43 miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzymają 4 pkt,
• Wykonawcy, którzy zadeklarują od 44 do 50 miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzymają 8 pkt,
• Wykonawcy, którzy zadeklarują od 51 do 55 miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzymają 12 pkt,
• Wykonawcy, którzy zadeklarują od 56 do 59 miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzymają 16 pkt,
• Wykonawcy, którzy zadeklarują 60 miesięczny i dłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzymają 20 pkt.
UWAGA!
Wykonawca obowiązany jest podać oferowany „ okres gwarancji i rękojmi ” w pełnych miesiącach.
W przypadku nie wskazania w ofercie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający
przyjmie najkrótszy okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy.
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c) Kryterium 3: „ Doświadczenie Kierownika budowy/robót ” ( D ).
W tym kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
Kierownika budowy/robót. Wymaga się, aby osoba ta w okresie swojego doświadczenia
zawodowego, pełniła funkcję Kierownika budowy/robót instalacji sanitarnych przy realizacji co
najmniej 2 robót budowlanych ( każda oddzielnie ) obejmujących budowę lub przebudowę
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości rurociągów nie mniejszej niż niż 1 km
w jednym zadaniu.
Zamawiający w ramach kryterium „ doświadczenie Kierownika budowy/robót ”, będzie przyznawał
punkty za doświadczenie osoby wskazanej w dodatku nr 7 do SIWZ.
Razem w kryterium „ doświadczenie Kierownika budowy/robót ”można uzyskać maksymalnie
20 pkt. Za spełnienie warunku minimalnego udziału w postępowaniu Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać doświadczenie Kierownika budowy/robót na wzorze
stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ w sposób precyzyjny.
Wykonawca, który w dodatku nr 7 do SIWZ wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika
budowy/robót, otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium „ doświadczenie Kierownika
budowy/robót ”:
Doświadczenie

Ilość punktów

Kierowanie minimum 2 robotami budowlanymi, obejmującymi
budowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
o łącznej długości rurociągów nie mniejszej niż 1 km

0 pkt

Kierowanie minimum 3 robotami budowlanymi,obejmującymi
budowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
o łącznej długości rurociągów nie mniejszej niż 1 km

10 pkt

Kierowanie minimum 4 ( lub więcej ) robotami budowlanymi
obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami o łącznej długości rurociągów nie mniejszej niż
1 km

20 pkt

14.4. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów.
14.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę
punktów ( P ) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów,
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P=C+G+D
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „ cena ” ofertowa brutto,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „ okres gwarancji i rękojmi ”,
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium „ doświadczenie Kierownika budowy/robót ”.
14.6. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
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Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria.
15.2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których ofert zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania.
15.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 15.2. pkt na stronie internetowej
zamawiającego.
15.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się
przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców zgodnie z postanowieniami Rozdziału 7
ust.7.6. pkt 4 SIWZ.
15.5. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie Kierownika
budowy/robót o podjęciu czynności Kierownika budowy/robót wraz z kopią uprawnień budowlanych
oraz informacją o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
15.6. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż podczas
realizacji zamówienia czynności określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
będzie realizował za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz udokumentuje
fakt zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia na każde
wezwanie zamawiającego.
15.7. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin
zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś z wykonawców ze
środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie
poinformowany.
15.8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.
15.9. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi
dodatek nr 8 do SIWZ.
15.10. Do umów mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
15.11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
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Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w
ofercie.
16.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy i musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy. Dokumenty potwierdzające wniesienie
zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem umowy u Zamawiającego.
16.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A.:
Nr rachunku: 36 1240 3132 1111 0000 2967 1261
z adnotacją w tytule przelewu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej
w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 poz.
359 ).
16.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148
ust. 2 oraz w art. 150 ust. 3 ustawy Pzp.
16.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
16.7. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 16.3 ppkt. 2) – 5),
wówczas wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zamawiającemu oryginał dokumentu
wystawiony na rzecz zamawiającego. Dokument ten musi zawierać w swojej treści zobowiązanie
gwaranta ( banku, instytucji ubezpieczeniowej ) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty
należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające
do zapłaty.
Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy wypłata z gwarancji uzależniona jest jedynie od złożenia
gwarantowi przez beneficjenta żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia,
iż osoba, za którą gwarant udzielił gwarancji, nie wywiązała się z zobowiązań wobec beneficjenta.
Natomiast, gdy gwarancja zawiera klauzulę „ zobowiązujemy się bezwarunkowo do zapłaty ” oraz
wskazane są, poza oświadczeniem beneficjenta, dodatkowe dokumenty, gwarancję taką uznaje się
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za bezwarunkową, tylko jeżeli złożenie tych dokumentów nie stanowi warunku, od którego gwarant
uzależnia zapłatę, ale jedynie traktowane są jako dokumenty informacyjne.
16.8. Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli wykonawca wnosi
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu ( np. gwarancja
bankowa, ubezpieczeniowa ) to do terminu obowiązywania gwarancji wynikającej z terminu
wykonania zamówienia należy doliczyć termin 30 dni a do terminu rękojmi za wady termin 15 dni.
16.9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
16.10. Zwrot zabezpieczenia odbędzie się w następujący sposób:
1) zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie terminu okresu
rękojmi za wady.
Rozdział 17. Wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
17.1. Warunki umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy
stanowiącym dodatek nr 8 do niniejszej SIWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla
zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
17.2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
stanowiącego dodatek do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez wykonawcę.
17.3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
wykonawcy, jedynie w zakresie określonym w projekcie umowy.
Rozdział 18. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp, przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
Rozdział 19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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Rozdział 20. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 9a ustawy
Pzp.
Rozdział 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Rozdział 22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza
ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Rozdział 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną – adres: e-mail:
pois2@pgk-radomsko.pl i fax: 44/683 43 77.
Rozdział 24. Informacje dotyczące walut obcych
Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział 25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Rozdział 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem okoliczności, o
których mowa w art. 93 ust. 4 Pzp.
Rozdział 27. Podwykonawcy
27.1. Umowa o podwykonawstwo jest to umowa zawarta w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawarte między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
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27.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie
zamawiający nie zastrzega elementów robót jakie wykonawca musi zrealizować osobiście
zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp.
27.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w pkt 9 formularza ofertowego – dodatek nr 1
do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców.
27.4. Jeżeli wykonawca nie będzie powierzał części zamówienia podwykonawcom, wówczas nie
wypełnia pkt 9 formularza ofertowego stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
27.5. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych.
27.6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenia zamówienia.
27.7. Zamawiający wymaga aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informację o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.2. SIWZ.
27.8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku podwykonawcy będącego
podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
27.9. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
27.10. Postanowienia pkt 27.8. i 27.9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
27.11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
27.12. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) w umowie o podwykonawstwo musi zostać określony termin zapłaty należnego wynagrodzenia
nie dłuższy niż 30 dni,
b) wartość umowy lub umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy zawartej
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego oraz nie może przekraczać wartości
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poszczególnych elementów robót na jakie została zawarta w stosunku do wartości tych robót w
zamówieniu publicznym.
27.13. Jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi a ich wartość nie
przekracza 0,5% wartości zamówienia publicznego umowy takie nie podlegają obowiązkowi
przedkładania zamawiającemu.
Rozdział 28. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13
rozporządzenia RODO 1).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 jest Pan Piotr Kurzacz tel. 044/ 683 06 30 wew. 57,
e-mail: iod@pgk-radomsko.pl.;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
Radomsku ”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. );
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych
osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym danych osobowych uzyskanych od Wykonawcy dot. innych osób
np. osób, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą wskazanych np. jako Podwykonawca.
3. Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na
Wykonawcy, a w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane
osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych
dokumentach w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym
postępowaniu, na potwierdzenie czego składa w pkt 2 stosowne oświadczenie zawarte w treści
Formularza ofertowego stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
_____________
1) rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ).
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Rozdział 29. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków
Unii Europejskiej
Projekt pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.02.03.00-00-0304/17-00 zawarta w dniu 15 marca 2018 r.
Rozdział 30. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny.
Rozdział 31. Wykaz dodatków
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego,
Dodatek nr 2 - druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Dodatek nr 3 - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
Dodatek nr 5 - druk wykazu wykonanych robót budowlanych,
Dodatek nr 6 - druk wykazu dotyczący kadry kierowniczej,
Dodatek nr 7 - druk wykazu doświadczenia Kierownika budowy/robót w ramach kryterium oceny
ofert,
Dodatek nr 8 - projekt umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
a) Opinia geologiczna w ul. UE i ul. Krakowskiej.
b) Decyzja nr 124 2017 z dnia 14.06.2017 uprawomocniona.
c) Decyzja nr 205 2017 z dnia 05.04.2017 uprawomocniona.
d) Decyzja nr TRM.6733.55.2016.AS Z 10.01.2017 uprawomocniona.
e) Decyzja TSO.6220.23.2016 z 05.10.2016 uprawomocniona.
f) Opis wykonawczy.
g) Rys. 1.pzt.
h) Rys. 2.pzt.
i) Rys. 3.profil KS-1.
j) Rys. 4.profil KS-1.1.
k) Rys. 5.profil odgałęzień.
l) Rys. 6.profil odgałęzień.
m) Rys. 7.technologia kaskady.
n) Rys. 8.technologia wykopu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

31

o) Rys. 9.technologia posadowienia rur.
p) Specyfikacja techniczna.
r) STAROSTWO opis.
s) WOJEWODA opis.
t) Zestawienie elementów studni.
u) Zestawienie nawierzchni.
w) Przedmiary robót.

Przedmiotowe dodatki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

32

Część II. Dodatki do SIWZ

Dodatek nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................
Adres:…………..............................................................................................................................
Województwo:................................................. Powiat:.............................................................
Tel./Fax. ......................................................................................................................................
REGON: ..................................................... NIP:..........................................................................
ADRES e-mail..............................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: ..........................................................................................
Wykonawca jest przedsiębiorcą *

□

małym
□ średnim
□ dużym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1829 z zm. ).
* - zaznaczyć właściwe
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................
Adres: …………...............................................................................................................................
Województwo: ........................................................ Powiat: ......................................................
e-mail: ..................................................... faks: …..........................
* - niepotrzebne skreślić
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Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, przedkładam(-y) niniejszą
ofertę oraz składamy poniższe oświadczenia:
1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
Cena netto ( bez podatku VAT ) całego zamówienia wynosi: ……………………………………. zł
Stawka podatku VAT: …………………. %
Cena brutto ( z VAT ) całego zamówienia wynosi: ……………………… zł
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………..
Zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi wynosi: ……………….. miesięcy.
Doświadczenie Kierownika budowy/robót do realizacji zamówienia: …………………. - liczba robót.
Wartość całkowita zamówienia została wyliczona w oparciu o następujące elementy rozliczeniowe:
Lp.
1

Nazwa zadania
ul. Krakowska

Średnica
200

ks. graw.
Średnica
[mb]

ks.
tłoczna
[mb]

944,50

Średnica

Elementy
sieci [mb]

160

438

Planowana
Tłocznie
ilość elementów
[szt.]
sieci [mb]
62

Wartość
netto ( zł )

RAZEM

Wartość robót została wyliczona w oparciu o następującą bazę cenowo-kosztorysową:
-

roboczogodzina
narzut kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu
narzut kosztów zakupu
narzut zysku do robocizny i kosztów ogólnych

- ……... zł/godz.
- ………. %
- ………. %
- ……….. %.
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VAT…..% Wartość
brutto ( zł )

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu 2).
3. Oświadczamy, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac
wynikający z dokumentacji projektowej, złożonej oferty oraz SIWZ zgodnie z zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej za oferowaną cenę.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz
z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte
oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Oświadczamy, że projekt umowy ( dodatek nr 8 do SIWZ ) został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w
niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na zasoby podmiotów wskazanych poniżej:
Nazwa wykonawcy, na zasoby którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu: …………………………………………..……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale poniższych podwykonawców* w następującym
zakresie ( należy podać części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie
podwykonawcy i nazwę podwykonawcy ):
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
*- niepotrzebne skreślić
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10. Informuję, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:
- wybór złożonej przeze mnie/nas oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów
i usług *,
- wybór złożonej przeze mnie/nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług w odniesieniu do
następujących towarów lub usług *:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa/rodzaj towaru lub usługi )
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość w/w
towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł netto.
* - niepotrzebne skreślić
11. Oferta została złożona na …………. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
…….. do nr ………… .
12. Wadium w kwocie ................................. zł wnieśliśmy w dniu …………………………………………………
w formie:…………………………………………………………………………………………………………………………………......
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.
Wskazujemy numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w
pieniądzu …………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp nie
będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
13. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeżeli dotyczy ):
Nazwisko, imię ...............................................................................................................................
Stanowisko .....................................................................................................................................
Telefon ...................................................... faks .............................................................................
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………..

14. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpisano:

…………………………………
( Miejscowość i data )

……………………………………………………………………..
( Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych )

------------------------------* niepotrzebne skreślić
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ).
2)
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie ).
1)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

37

Część III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu
pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
W pasie drogowym ul. Krakowskiej oraz w drodze między ul. Krakowską a ul. Stara Droga
zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości L=944,50
mb wraz z elementami sieci Ø 160 mm do granic działek w ilości 62 szt. i długości 438 mb.

Lp.
1

Nazwa zadania
ul. Krakowska

Średnica
200

ks. graw.
Średnica
[mb]

ks. tłoczna
[mb]

944,50

Średnica

Elementy
sieci [mb]

160

438

Planowana
ilość
elementów
sieci [mb]
62

Tłocznie
[szt.]

Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie:
• kanalizacji sanitarnej z rur PVC ze ścianką litą SN8 wg PN-EN 1401:1999 o średnicach: Ø 200 mm
i grubości ścianki 5,9 mm, łączonych na uszczelki,
• elementów sieci do granic działek Ø 160 mm ze ścianką litą SN 8 wg PN-EN 1401:1999
o średnicy Ø 160 mm i grubości ścianki 4,7 mm łączonych na uszczelki,
• studni rewizyjnych betonowych połączeniowych oraz kaskadowych o średnicy Ø 1000 mm wg DIN
4034 cz. I oraz studni o średnicy Ø 600 mm - Zamawiający dopuszcza zainstalowanie studni Ø 400
mm z tworzywa sztucznego wg PN-B-10729:1999/PN-EN476:2000,
• likwidacji kolizji projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą,
• usunięcia drzew na trasie projektowanej sieci po ówczesnym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
• inne zadania przewidziane w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną,
• odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Opinia geologiczna w ul. UE i ul. Krakowskiej.
b) Decyzja nr 124 2017 z dnia 14.06.2017 uprawomocniona.
c) Decyzja nr 205 2017 z dnia 05.04.2017 uprawomocniona.
d) Decyzja nr TRM.6733.55.2016.AS Z 10.01.2017 uprawomocniona.
e) Decyzja TSO.6220.23.2016 z 05.10.2016 uprawomocniona.
f) Opis wykonawczy.
g) Rys. 1.pzt.
h) Rys. 2.pzt.
i) Rys. 3.profil KS-1.
j) Rys. 4.profil KS-1.1.
k) Rys. 5.profil odgałęzień.
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l) Rys. 6.profil odgałęzień.
m) Rys. 7.technologia kaskady.
n) Rys. 8.technologia wykopu.
o) Rys. 9.technologia posadowienia rur.
p) Specyfikacja techniczna.
r) STAROSTWO opis.
s) WOJEWODA opis.
t) Zestawienie elementów studni.
u) Zestawienie nawierzchni.
w) Przedmiary robót.

II. Po wykonaniu zadania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą
zawierającą:
• Niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. z zastosowanych materiałów do budowy
sieci kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury.
• Karty gwarancyjne lub inne dokumenty równoznaczne.
• Protokoły z pomiaru zagęszczenia gruntu.
• Rysunki ( dokumentacyjne ) na wykonanie robót towarzyszących np.: przełożenie kolizji z
budowaną siecią oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
• Protokoły z odbioru prac zleconych podwykonawcy.
• Szkice geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą wybudowanej infrastruktury.
• Dokumentację z wykonania inspekcji TV - raport z inspekcji wraz opisem i wyjaśnieniami, zdjęcia,
płyta CD/DVD - po budowie kanalizacji sanitarnej.
• Inne dokumenty przewidziane specyfiką dostaw i wykonanych robót.
• Oświadczenie o kompletności realizacji zadania.
• Przedmiotowa dokumentacja powinna być dostarczona do PGK Sp. z o. o. co najmniej 5 dni przed
planowaną datą odbioru końcowego celem weryfikacji jej kompletności.
III. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
•
•
•
•

•
•
•

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji
technicznej, wiedzą techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi
warunkami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy,
prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,
stawienia się w siedzibie Zamawiającego i protokolarnego przejęcia terenu budowy przed
terminem wymaganym na rozpoczęcie prac,
zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności
telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z
tym związane, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie,
zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji przed
przystąpieniem do realizacji robót oraz kosztów z tym związanych,
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• pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zamówienia,
• oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami
BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych,
• dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy,
prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujący zabrudzenia
terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,
• ubezpieczenia budowy i robót na kwotę brutto zaoferowaną w przetargu z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą
powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
• natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub
zagrożeniach na budowie,
• usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów
z tym związanych,
• przekazania w języku polskim niezbędnych dokumentów do dostarczonych urządzeń, zespołów,
sprzętu między innymi: certyfikaty zgodności CE, karty gwarancyjne, oraz inne dokumenty wg
obowiązujących przepisów,
• ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia,
• ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,
• wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborów ziemi,
• wykonania robót odtworzeniowych i zagęszczenia gruntu po wykopach,
• wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań
wymaganych na etapie odbioru,
• wykonania robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. „ Prawo Budowlane " / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami /,
• realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami ZUD i uzgodnieniami,
• zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i częściowego oraz do odbioru wszelkich
robót zanikających ulegających zakryciu, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia
usunięcia stwierdzonych wad i usterek,
• uczestniczenia w czynnościach odbiorowych i protokolarnego przekazania Zamawiającemu
wykonanych robót,
• przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji za wady na wezwanie Zamawiającego,
zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w
okresie i w ramach gwarancji za wady - w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach
przeglądów gwarancyjnych,
• przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu atestów i świadectw
dopuszczających do stosowania ( zgodnie z wymogami prawa budowlanego ),
• przekazania Zamawiającemu w języku polskim wszystkich instrukcji, opisów i kart
gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia,
• po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia
go do stanu nie gorszego od pierwotnego, a zniszczenia wynikłe w trakcie prowadzenia robót
winny być naprawione najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
• likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie 14 dni od daty końcowego
bezusterkowego odbioru robót,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

40

•

zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej ( tyczenie i inwentaryzacja w 2 egz. w
formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej ).

IV. Opis standardów jakościowych przedmiotu zamówienia:
1. Wszystkie materiały zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny być dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne. Pozostałe warunki zostały szczegółowo określone w Specyfikacji
Technicznej.
2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych
umową warunkach.
V. Tam, gdzie na rysunkach w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlano-Wykonawczych lub opisie przedmiotu
zamówienia zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca )
materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.
Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie
mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a
mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
Wskazane w dokumentach parametry należy przyjąć jako przykładowe parametry minimalne
oczekiwane i zalecane przez Zamawiającego, które służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia
i są tylko używane jako podstawa do wyliczeń, obliczeń.
VI. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi:
a) ………………………. miesięcy na roboty budowlano-instalacyjne stanowiące przedmiot zamówienia,
licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W przypadku okresu gwarancyjnego udzielonego przez producenta urządzeń obowiązuje gwarancja
producenta.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniany przy ocenie ofert wynosi 60 miesięcy.
VII. W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty,
zaleca się Wykonawcy sprawdzenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia poprzez oględziny
całego terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia.
Podczas wizji lokalnej Wykonawca może zapoznać się szczegółowo z całym terenem, na którym
planowana jest realizacja inwestycji a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości
Wykonawca powinien złożyć zapytania do Zamawiającego, które wykluczą ewentualne roszczenia w
trakcie wykonawstwa robót.
Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy będzie możliwe w dni robocze do poniedziałku do piątku w
godzinach 800 - 1400 po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Panem Robertem Koselą tel. kom. 507 110 652 daty takiej wizyty.
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Dodatek nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
Wykonawca:
………………………………………….
………………………………………….
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( dalej zwanej: ustawą Pzp ),
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Radomsku ”,
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
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2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.

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

….............................................
( podpis )

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………......... ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp ).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

….............................................
( podpis )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a USTAWY PZP:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG ) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 1322 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.

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

….............................................
( podpis )
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………
…………………………. ( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,,
KRS/CEiDG ), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.

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

….............................................
( podpis )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

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

….............................................
( podpis )
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Dodatek nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Radomsku ”,
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale 5 pkt 5.1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pkt III.1 Ogłoszenia o
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zamówieniu.

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

….............................................
( podpis )

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale 5 pkt 5.1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pkt III.1
Ogłoszenia o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w następującym zakresie:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres do wskazanego podmiotu )

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

….............................................
( podpis )

OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

….............................................
( podpis )
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni
od dnia publikacji informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5
( informacja z otwarcia ofert ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”,
w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że:
* nie należę do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015
r. poz. 184, 1618, i 1634 ),
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* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618, i 1634 ), w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa

Adres

UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

….............................................
( podpis )

*- niepotrzebne skreślić
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Dodatek nr 5 do SIWZ
Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA – WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykaz należy przygotować stosownie do treści postanowień rozdziału 5 ust. 5.1.2. ppkt 3) lit. a
SIWZ.
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Lp.

Opis przedmiotu
zamówienia

Wartość
zamówienia
brutto za którą
Wykonawca był
odpowiedzialny

Termin realizacji
zamówienia
data
rozpoczęcia
(dd/mm/rr)

Podmiot na rzecz
którego roboty
zostały wykonane

data
zakończenia
(dd/mm/rr)

1.
2.
3.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające, czy w/w roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

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

….............................................
( podpis )

Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA – POTENCJAŁ KADROWY
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy przygotować stosownie do treści postanowień rozdziału 5 ust. 5.1.2. ppkt 3) lit. b
tiret pierwszy i drugi SIWZ.
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Lp.

1.

2.

1
2

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności w trakcie
realizacji zamówienia funkcja

Wykształcenie

Posiadane
Doświadczenie zawodowe
kwalifikacje (rodzaj i
numer uprawnień ) 1 rozpoczęcie/ Nazwa inwestycji
zakończenie
i podmiot na rzecz
( dd-mm-rr )
którego roboty
zostały wykonane

Kierownik
budowy/robót *

Dysponowanie osobą
własne2

udostępnione3

Posiada uprawnienia
budowlane do:
…………………….
w specjalności:
…………………….
w zakresie:
…………………….
Nr uprawnień:
…………………….

Kierownik
robót/budowy/Inspektor
nadzoru *

Posiada uprawnienia
budowlane do:
…………………….
w specjalności:
…………………….
w zakresie:
…………………….
Nr uprawnień:
…………………….

Wykonawca podając informacje na temat posiadanych kwalifikacji może np. przepisać treść posiadanych uprawnień lub załączyć do oferty kserokopię tych uprawnień.
Rubrykę własne ( bezpośrednie ) wypełnia Wykonawca, który związany jest z osobą zdolną do wykonania zamówienia np. umową o pracę, umową zlecenia, umową o
dzieło.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

52

3

Rubrykę udostępnione ( pośrednie ) wypełnia Wykonawca, który będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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 potrzeby
wykonania zamówienia.

*- niepotrzebne skreślić

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

….............................................
( podpis )
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

WYKAZ
doświadczenia Kierownika budowy/robót do realizacji zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
Oświadczam, że do pełnienia funkcji Kierownika budowy i jednocześnie Kierownika robót przy
realizacji zamówienia na roboty budowlane pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Krakowskiej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”,
skierowana/y będzie:
Pan/Pani ......................................................................................................................... ……………………….,
posiadająca/y uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca/y następujące doświadczenie zawodowe:
Lp.

Nazwa zadania, przedmiot
umowy, miejsce wykonania

Długość
wybudowanego
odcinka kanalizacji
sanitarnej ( km )

Termin
sprawowania
funkcji kierownika
budowy/robót
data rozpoczęcia
data zakończenia
( dd-mm-rr)

Podmiot dla
którego
zrealizowano
zadanie

1.
2.
3.

UWAGA:
Wykaz należy przygotować w oparciu o warunki i wymagania Zamawiającego określone w
Rozdziale 5 ust. 5.1.2 ppkt 3) lit. b tiret pierwszy.
Do wykazu należy przedłożyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie tj.
protokoły odbioru końcowego robót lub protokoły odbioru częściowego robót. Z treści
dokumentów winno jednoznacznie wynikać, kto, w jakim okresie czasu i przy jakiej robocie
budowlanej pełnił funkcję kierownika budowy/robót.

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

….............................................
( podpis )
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Dodatek nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr SZ…….../2018 ( PROJEKT )

zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045812, Regon 590585041,
NIP 772-010-01-76 z kapitałem zakładowym w wysokości 59.244.500,00 PLN zwanym dalej "
Zamawiającym ", reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu Spółki - inż. Marek Glądalski
a firmą: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
wpisaną do ……………………………………………….. pod numerem………………… zwaną w dalszej części
umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:
1. ………………………………
NIP: …………………………

REGON: …………………………

została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „ przetargu nieograniczonego ”.
§1
Przedmiot umowy
1) Przedmiotem umowy jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w ramach projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”.
2) Przedmiot umowy obejmuje:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
W pasie drogowym ul. Krakowskiej oraz w drodze między ul. Krakowską a ul. Stara Droga
zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości L=944,50
mb wraz z elementami sieci Ø 160 mm do granic działek w ilości 62 szt. i długości 438 mb.

Lp.
1

Nazwa zadania
ul. Krakowska

Średnica
200

ks. graw.
Średnica
[mb]
944,50

ks. tłoczna
[mb]

Średnica

Elementy
sieci [mb]

160

438

Planowana
ilość
elementów
sieci [mb]
62

Tłocznie
[szt.]
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Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie:
• kanalizacji sanitarnej z rur PVC ze ścianką litą SN8 wg PN-EN 1401:1999 o średnicach: Ø 200 mm
i grubości ścianki 5,9 mm, łączonych na uszczelki,
• elementów sieci do granic działek Ø 160 mm ze ścianką litą SN 8 wg PN-EN 1401:1999
o średnicy Ø 160 mm i grubości ścianki 4,7 mm łączonych na uszczelki,
• studni rewizyjnych betonowych połączeniowych oraz kaskadowych o średnicy Ø 1000 mm wg DIN
4034 cz. I oraz studni o średnicy Ø 600 mm - Zamawiający dopuszcza zainstalowanie studni Ø 400
mm z tworzywa sztucznego wg PN-B-10729:1999/PN-EN476:2000,
• likwidacji kolizji projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą,
• usunięcia drzew na trasie projektowanej sieci po ówczesnym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
• inne zadania przewidziane w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną,
• odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Opinia geologiczna w ul. UE i ul. Krakowskiej.
b) Decyzja nr 124 2017 z dnia 14.06.2017 uprawomocniona.
c) Decyzja nr 205 2017 z dnia 05.04.2017 uprawomocniona.
d) Decyzja nr TRM.6733.55.2016.AS Z 10.01.2017 uprawomocniona.
e) Decyzja TSO.6220.23.2016 z 05.10.2016 uprawomocniona.
f) Opis wykonawczy.
g) Rys. 1.pzt.
h) Rys. 2.pzt.
i) Rys. 3.profil KS-1.
j) Rys. 4.profil KS-1.1.
k) Rys. 5.profil odgałęzień.
l) Rys. 6.profil odgałęzień.
m) Rys. 7.technologia kaskady.
n) Rys. 8.technologia wykopu.
o) Rys. 9.technologia posadowienia rur.
p) Specyfikacja techniczna.
r) STAROSTWO opis.
s) WOJEWODA opis.
t) Zestawienie elementów studni.
u) Zestawienie nawierzchni.
w) Przedmiary robót.

3) Po wykonaniu zadania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą
zawierającą:
• Niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. z zastosowanych materiałów do budowy
sieci kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury.
• Karty gwarancyjne lub inne dokumenty równoznaczne.
• Protokoły z pomiaru zagęszczenia gruntu.
• Rysunki ( dokumentacyjne ) na wykonanie robót towarzyszących np.: przełożenie kolizji z
budowaną siecią oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
• Protokoły z odbioru prac zleconych podwykonawcy.
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• Szkice geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą wybudowanej infrastruktury.
• Dokumentację z wykonania inspekcji TV - raport z inspekcji wraz opisem i wyjaśnieniami, zdjęcia,
płyta CD/DVD - po budowie kanalizacji sanitarnej.
• Inne dokumenty przewidziane specyfiką dostaw i wykonanych robót.
• Oświadczenie o kompletności realizacji zadania.
• Przedmiotowa dokumentacja powinna być dostarczona do PGK Sp. z o. o. co najmniej 5 dni przed
planowaną datą odbioru końcowego celem weryfikacji jej kompletności.
4) Opis standardów jakościowych przedmiotu zamówienia:
1. Wszystkie materiały zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny być dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne. Pozostałe warunki zostały szczegółowo określone w Specyfikacji
Technicznej.
2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych
umową warunkach.
§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
- rozpoczęcie: od dnia 05.11.2018 r.
- zakończenie: do dnia 30.09.2019 r.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony
uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie Zamawiającemu
zawiadomienia o zakończeniu robót wraz niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi dokonanie
odbioru końcowego.
3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo
do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
Cena netto ( bez podatku VAT ) całego zamówienia wynosi: ……………………………………. zł
Stawka podatku VAT: …………………. %
Cena brutto ( z VAT ) całego zamówienia wynosi: ……………………… zł
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość zamówienia została wyliczona w oparciu o następujące elementy rozliczeniowe:

Lp.

Nazwa zadania

1

ul. Krakowska

Średnica
200

ks. graw.
Średnica
[mb]

ks.
tłoczna
[mb]

944,50

Średnica

Elementy
sieci [mb]

160

438

Planowana
Tłocznie
ilość elementów
[szt.]
sieci [mb]
62

Wartość
netto ( zł )

RAZEM

Wartość robót została wyliczona w oparciu o następującą bazę cenowo-kosztorysową:
-

roboczogodzina
narzut kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu
narzut kosztów zakupu
narzut zysku do robocizny i kosztów ogólnych

- ……... zł/godz.
- ………. %
- ………. %
- ……….. %.
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VAT…..% Wartość
brutto ( zł )

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, zgodnie z definicją ceny ryczałtowej w tym ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zaoferowane przez wykonawcę wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego zrealizowania przedmiotu umowy, a także rękojmi za wady i gwarancji
jakości, jak również wszystkie prace, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między
innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu
budowy, dozorowania budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty
odtworzenia zniszczonych dróg i chodników, wywozu urobku, odwodnienia wykopów, koszty
opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych
robót, oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Wykonawca
w ustalonej przez siebie cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady,
pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować również wszelkie
koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów
prawnych, umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania
umowy.
§4
Warunki płatności
1. Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi, obejmującymi części robót wyszczególnionych w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym przedstawionym w ofercie przetargowej
Wykonawcy i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Podstawą zapłaty będzie otrzymana od
Wykonawcy faktura wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z którego wynikać będzie bieżące
zaawansowanie prac. Protokół musi być podpisany przez Kierownika budowy, Kierownika robót oraz
przedstawiciela Zamawiającego. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia drugiego i
następnych okresów rozliczeniowych będzie przedstawienie dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art.
143c ustawy Prawo Zamówień Publicznych biorących udział w realizacji odebranych robót
budowlanych. Termin płatności faktur częściowych ustala się na 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą wynagrodzenia lub jego częścią.
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na
podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej ustala się na 10% wartości
zamówienia.
3. Dowodami, zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy są:
1) oświadczenie Podwykonawcy złożone na druku, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy,
2) dowód wpływu środków na rachunek podwykonawcy ( uznanie rachunku podwykonawcy ), z
którego wynika za jaki zakres prac dokonano płatności na jego rzecz.
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4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane,
lub
po
przedłożeniu
Zamawiającemu
poświadczonej
za
zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 w terminie zgłaszania uwag, 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę
do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie.
§5
Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
• przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWiOR,
• przekazania placu budowy w terminie 14 dni przed przystąpieniem do realizacji robót,
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• finansowania przedmiotu umowy,
• zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
• dokonania odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
• poniesienia kosztów umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
•

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji
technicznej, wiedzą techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi
warunkami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy,
• prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,
• stawienia się w siedzibie Zamawiającego i protokolarnego przejęcia terenu budowy przed
terminem wymaganym na rozpoczęcie prac,
• zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności
telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z
tym związane, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie,
• zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,
• zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
• wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji przed
przystąpieniem do realizacji robót oraz kosztów z tym związanych,
• pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zamówienia,
• oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami
BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych,
• dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy,
prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujący zabrudzenia
terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,
• ubezpieczenia budowy i robót na kwotę brutto zaoferowaną w przetargu z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą
powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
• natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub
zagrożeniach na budowie,
• usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów
z tym związanych,
• przekazania w języku polskim niezbędnych dokumentów do dostarczonych urządzeń, zespołów,
sprzętu między innymi: certyfikaty zgodności CE, karty gwarancyjne, oraz inne dokumenty wg
obowiązujących przepisów,
• ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia,
• ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,
• wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborów ziemi,
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

wykonania robót odtworzeniowych i zagęszczenia gruntu po wykopach,
wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań
wymaganych na etapie odbioru,
wykonania robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. „ Prawo Budowlane " / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami /,
realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami ZUD i uzgodnieniami,
zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i częściowego oraz do odbioru wszelkich
robót zanikających ulegających zakryciu, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia
usunięcia stwierdzonych wad i usterek,
uczestniczenia w czynnościach odbiorowych i protokolarnego przekazania Zamawiającemu
wykonanych robót,
przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji za wady na wezwanie Zamawiającego,
zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w
okresie i w ramach gwarancji za wady - w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach
przeglądów gwarancyjnych,
przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu atestów i świadectw
dopuszczających do stosowania ( zgodnie z wymogami prawa budowlanego ),
przekazania Zamawiającemu w języku polskim wszystkich instrukcji, opisów i kart
gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia,
po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia
go do stanu nie gorszego od pierwotnego, a zniszczenia wynikłe w trakcie prowadzenia robót
winny być naprawione najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie 14 dni od daty końcowego
bezusterkowego odbioru robót,
zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej ( tyczenie i inwentaryzacja w 2 egz. w
formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej ).
§6
Przedstawiciele stron

1.

2.

3.

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są:
1) ………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………..
Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………… jako Kierownika budowy/robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- nr uprawnień ………………………………………. z dnia ………………………….. .
Wykonawca ustanawia Kierownika robót w branży:
- elektrycznej: …………………………………. - nr uprawnień …………………………… z dnia ………………………. .
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§7
Obowiązek realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace
1.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, dla których Zamawiający
określił taki warunek w opisie przedmiotu zamówienia, będą w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. ), zgodnie z oświadczeniem
złożonym przed podpisaniem umowy.
2. Inspektor na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym
niż 7 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć bieżące dokumenty potwierdzające, że
przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). W tym
celu Inspektor zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, oraz zakres wykonywanych
przez pracownika czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dopuszcza się
dołączenie do umowy zakresu czynności w przypadku kiedy zakres wykonywanych przez
pracownika czynności nie wynika z treści umowy.
3. Nieprzedłożenie przez Inspektora w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów
zgodnie z ust. 2 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
na podstawie umowy o pracę.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w
wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie za przedmiot umowy tj.:
……………………………. zł ( słownie złotych ……………………………………………) w formie ………………………. .
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego ( wykonania zamówienia ) i uznania zamówienia przez
Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - najpóźniej w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu i stwierdzeniu braku usterek.
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3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
którym mowa w ust. 2 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
§9
Podwykonawcy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujące
części zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………,
natomiast pozostały zakres będzie wykonywać siłami własnymi.
* W przypadku wykonywania zamówienia bez udziału podwykonawców ust. 1 otrzyma brzmienie:
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały zakres robót siłami własnymi bez
udziału podwykonawców. W związku z powyższym wszystkie zawarte w niniejszej umowie zapisy
dotyczące podwykonawstwa nie mają zastosowania.
Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca
odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców oraz jego
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego
własnych pracowników.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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8.

Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za
akceptacje umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo,
której
przedmiotem
są
dostawy
lub
usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy przy czym wyłączenie to nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
dni , Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na:
a) ………………………. miesięcy na roboty budowlano-instalacyjne stanowiące przedmiot
zamówienia, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy,
3. W przypadku okresu gwarancyjnego udzielonego przez producenta urządzeń obowiązuje
gwarancja producenta.
4. Ogólne warunki gwarancji jakości i rękojmi:
1) Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie
z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
3) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym,
4) Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu, do naprawy należy przystąpić niezwłocznie
w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady,
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron,
c) usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie,
d) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót
budowlanych lub usunięcia wad,
e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego,
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu nie mógł
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korzystać.
5. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w terminach określonych w § 2 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
4) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego,
6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,
10) w przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o
pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia tego obowiązku.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 12
Odbiór robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za
wykonane części robót,
2) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
3) odbiór końcowy.
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnym
zawiadomieniem oraz zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku
sprzeciwu inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o
gotowości odbioru Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia w terminie 14 dni daty odbioru
końcowego.
4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże
Zamawiającemu sporządzone w języku polskim następujące dokumenty:
1) dokumentację projektową powykonawczą,
2) inwentaryzację geodezyjną,
3) dziennik budowy,
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności,
5) wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych
urządzeń,
6) protokoły badań i sprawdzeń,
7) oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy
Prawo budowlane,
5. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie
wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w
ust. 4.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.
7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego pisemnym
zawiadomieniem oraz zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku
sprzeciwu Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o
gotowości odbioru Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia w terminie 14 dni daty
odbioru częściowego.
8. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego robót Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu sporządzone w języku polskim następujące dokumenty:
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1) uzupełniony dziennik budowy,
2) zestawienie zawierające zaawansowanie wykonanych robót budowlanych.
9. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny przegląd robót przed upływem terminu gwarancji
ustalonego w umowie.
10. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot ( zwolnienie ) zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad.
§ 13
Zmiany w umowie
1. Zmianę wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia stosownie do treści art.
142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny umowy w stopniu odpowiadającym
zmianie stawki podatku VAT (+/-),
2) w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2015
r., poz. 2008 ),
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać
przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym
publikatorze powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Strony będą dążyły do
podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie
przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. Zamawiający
ma prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku należytego
udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony podpiszą
stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu
ustalenia rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. a zostanie ustalona poprzez
uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część ( w przypadku
pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat ), bezpośrednio biorących
udział w realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w
momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie.
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4) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. b zostanie ustalona poprzez
uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o
pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz
Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie
zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie.
5) Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia
Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem
Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, w
szczególności listy osób wskazanych w pkt. 3) i 4), umów na podstawie których ww. osoby są
zatrudnione przez Wykonawcę, zgłoszenia ww. osób do ZUS/KRUS, listy obecności tych osób
na budowie.
2. Dopuszczalne zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:
1) Terminy zakończenia ustalone w §2 umowy ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia
opóźnień wynikających z:
a) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej ) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania robót,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych, uniemożliwiających wykonanie
robót oraz odmiennych warunków terenowych w szczególności istnienia podziemnych
sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich
pozostałości, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz
musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru.
- W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe
terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy
będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
4) Cena umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu.
5) Roboty budowlane, o których mowa w pkt 4), będą przyjmowane przez Wykonawcę do
realizacji na podstawie sporządzonego protokołu konieczności wykonania tych robót lub ich
ograniczenia. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez Inspektora Nadzory Inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiającego.
6) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót lub ich ograniczenia, o których
mowa w pkt 4) zostanie wyliczona na podstawie wyceny własnej według cen minimalnych
SEKOCENBUD na kwartał obowiązujący w dniu podpisania niniejszej umowy.
7) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu kierowniczego
przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego muszą posiadać
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uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tożsame
z uprawnieniami określonymi w warunkach udziału w postępowaniu,
8) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowach polegające na zmianie lub rezygnacji
z podwykonawców z, którymi Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo przy czym
jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 14
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
b) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy
zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,
c) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W takich
przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym,
d) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do czynności związanych
z odbiorem robót,
b) Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych w § 4 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonane i odebrane części umowy do dnia, w którym powziął wiadomość o odstąpieniu od
umowy. Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy, oraz nie
będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.
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5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała
odstąpienie od umowy,
3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia
robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do
wiadomości Wykonawcy robót.
§ 15
Postanowienia dotyczące RODO
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają
sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu,
adres, e-mail), oraz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za
realizację niniejszej umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu,
adres, adres, e-mail, uprawnienia budowlane).
2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie
będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ust. 6
niniejszego paragrafu.
3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia,
adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłosić je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugą stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach określonych przepisami prawa.
6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji
zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz postanowień umowy o dofinansowanie:
nr POIS.02.03.00-00-0304/17-00 zawartej w dniu 15 marca 2018 r., dotyczącej realizacji Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa
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kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
§ 16
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3) Prawa Budowlanego,
4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy
Sąd dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. w tym jeden dla Wykonawcy jeden dla Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Oświadczenia,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Opinia geologiczna w ul. UE i ul. Krakowskiej.
b) Decyzja nr 124 2017 z dnia 14.06.2017 uprawomocniona.
c) Decyzja nr 205 2017 z dnia 05.04.2017 uprawomocniona.
d) Decyzja nr TRM.6733.55.2016.AS Z 10.01.2017 uprawomocniona.
e) Decyzja TSO.6220.23.2016 z 05.10.2016 uprawomocniona.
f) Opis wykonawczy.
g) Rys. 1.pzt.
h) Rys. 2.pzt.
i) Rys. 3.profil KS-1.
j) Rys. 4.profil KS-1.1.
k) Rys. 5.profil odgałęzień.
l) Rys. 6.profil odgałęzień.
m) Rys. 7.technologia kaskady.
n) Rys. 8.technologia wykopu.
o) Rys. 9.technologia posadowienia rur.
p) Specyfikacja techniczna.
r) STAROSTWO opis.
s) WOJEWODA opis.
t) Zestawienie elementów studni.
u) Zestawienie nawierzchni.
w) Przedmiary robót.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
( pełna nazwa/firma, adres )

Oświadczam, iż wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będące częścią realizacji
zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej
w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, polegające na
robotach:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
otrzymałem w wysokości ........................................................... w dniu ..................................
Oświadczam, iż przedmiotowe oświadczenie jest złożone dobrowolnie i nie jest złożone pod
przymusem.

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

….............................................
( podpis )
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