SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

MODERNIZACJĘ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO.
nr sprawy: ZP.2310.01.2020

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1.

Dokumentacja projektowa– ZAŁ. NR 1

2.

Przedmiar robót – ZAŁ. NR 2

3.

Formularz oferty – ZAŁ. NR 3

4.

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 4

5.

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 5

6.

Wzór umowy- ZAŁ. NR 6

7.

Wzór oświadczenia o przynależności/ nie przynależności do grupy kapitałowej – ZAŁ. NR. 7

8.

Wykaz wykonanych robót budowlanych – ZAŁ. NR. 8

Świętajno, dnia 10.01.2020 r
Zatwiedzam:
Prezes Zarządu
Przemysław Golon

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno
tel. (89) 622 60 15, fax (89) 622 62 53
Godziny pracy: 0715- 1515 od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej: www.zgkswietajno.pl
II.
1.
2.
3.

III.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Zakres rzeczowy zadania obejmuję wymianę instalacji technologicznej i urządzeń
zabezpieczająco-sterujących dziewięciu przepompowni ścieków na trasie istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej w Gminie Świętajno w miejscowościach Świętajno, Piasutno i
Spychowo
2) Do obiektów tych należą odpowiednio:
a. Przepompownia ścieków P-2 w Świętajnie
b. Przepompownia ścieków P-3 w Świętajnie
c. Przepompownia ścieków P-4 w Świętajnie
d. Przepompownia ścieków RZ w Świętajnie
e. Przepompownia ścieków P-1 w Spychowie, gm. Świętajno
f. Przepompownia ścieków P-2 w Spychowie, gm. Świętajno
g. Przepompownia ścieków P-3 w Spychowie, gm. Świętajno
h. Przepompownia ścieków P-5 w Piasutnie, gm. Świętajno
i. Przepompownia ścieków P-7 w Piasutnie, gm. Świętajno
3) Kod CPV:
a. 45.23.24.23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.
b. 42.12.22.20-8 Pompy ściekowe.
4) Zakres przedmiotu zamówienia został określony przez: projekt techniczny i przedmiar robót
(jako element pomocniczy) - stanowiące integralną część SIWZ.
5) Dokumenty opisujące zakres zamówienia wskazują dla niektórych materiałów znaki
towarowe lub pochodzenie, ma to na celu wskazanie wymaganych parametrów
jakościowych.
6) W przypadku materiałów określonych w dokumentacji nazwą producenta, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych tj. o parametrach technicznych nie
gorszych niż parametry określone w tej dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego zobowiązany jest do
wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
7) W ramach należytego wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w ryczałtowym koszcie
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
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a. zorganizowania i rozbiórki zaplecza budowy (w tym również elementów tymczasowych
urządzenia placu budowy dla potrzeb Wykonawcy);
b. oznakowania i zabezpieczenia terenu przed dostępem osób nieupoważnionych;
c. zabezpieczenia elementów zagospodarowania terenu, materiałów, istniejących i
realizowanych instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie robót;
d. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców;
e. pokrycia wszelkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń;
f. zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem przez osoby posiadające
ważne uprawnienia, jeżeli posiadanie takich uprawnień jest wymagane;
g. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiąującym prawem budowlanym,
obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w
odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież;
h. wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu ciągłości pracy pompowni
ścieków, bądź zapewnieniu zastępczego przerzutu ścieków;
i. prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla
zachowania terminu wykonania robót lub zapewnienia ciągłości pracy przepompowni
ścieków,
j. przeprowadzenia rozruchu technologicznego przy udziale Zamawiającego
k. protokolarnego przekazania zamawiającemu posiadających wartość użytkową
elementów pochodzących z demontażu (pompy, armatura, szafy sterujące itp.)
l. opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. „papierowych" oraz w wersji
elektronicznej na CD;
m. przywrócenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wszelkich
roszczeń wynikających z ewentualnych zniszczeń w trakcie realizacji;
n. przygotowania dokumentacji odbioru końcowego robót, pozwalającej na ocenę
należytego wykonania robót. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy w
szczególności:
– dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do
obrotu na rynku krajowym wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U, z 2006r. Nr 156 póz. 1. 118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, póz. 881 z późn. zm.);
– Dokumentację techniczno—ruchową (DTR) w języku polskim, zastosowanych
urządzeń, w ilości 2 egz. dla każdego urządzenia;
– protokoły badań i sprawdzeń instalacji;
– protokoły pomiarów elektrycznych;
o. przejęcia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, szkody
wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ludzi, robót,
obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem
robót podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
p. powiadomienia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu
zamówienia.
2. Warunki gwarancji:
a. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy licząc od daty
podpisania ostatecznego Protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkowe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
b. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na następujących warunkach:
– rozpoczęcie czynności naprawczych niezwłocznie, lecz nie później niż do 24 godz. od
chwili zgłoszenia awarii.
– dostarczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, urządzeń zastępczych na czas naprawy
trwającej dłużej niż 48 godz.
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3. Klauzula społeczna.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp żąda od
Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy) dwóch osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w wymiarze
czasu pracy nie mniejszym niż wynikającym z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u
Zamawiającego. Wykonawca po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia
wykonywania robót przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać roboty
budowlane i przedstawi kopię umów o pracę najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy. Powyższy warunek dotyczy osób wykonujących roboty budowlane obejmujące wymianę
instalacji technologicznej i urządzeń zabezpieczająco-sterujących dziewięciu przepompowni
ścieków na terenie Gminy Świetajno, zarówno tych zatrudnionych bezpośrednio przez
Wykonawcę, jak też ewentualnego podwykonawcę
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 20.05.2020 r.
V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę
spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
c) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał/je w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
jedną robotę (umowę) polegającą na modernizacji przepompowni ścieków o wartości brutto
(jednej umowy) nie mniejszej niż 150 000,00 PLN
3)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

2.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
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3.

4.

5.

6.

7.

Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom (jedynie w zakresie transportu i rozładunku zakupionego środka), w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jednej umowy odpowiadającej
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 PLN
wraz z poświadczeniem należytego wykonania umowy, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 8 do SIWZ).
Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności i autentyczności przedstawionych
poświadczeń.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik nr 7 do
SIWZ)
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają 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).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.; ul. Spóldzielcza 4; 12-140
Świętajno
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: w.popielarczyk.zgk@o2.pl , a faksem na nr (89) 622 62 53.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5

7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Waldemar
Popielarczyk
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
VIII.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium.
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00
PLN.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, musi być wykonalna na
terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib.
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c. kwotę gwarancji,
d. termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania oferta).
3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia,
b. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
c. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
d. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o
charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego w BS
Szczytno O/Świętajno Nr konta 50 8838 1028 2005 0203 7804 0001
2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
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3) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w
oryginale do oferty.
4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Na dokumencie potwierdzającym
wniesienie wadium w formie pieniężnej powinna być zawarta minimum informacja w postaci
zapisu: Dotyczy postępowania: „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy
Świętajno."
4. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
5. Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IX.
1.
2.

X.
1.

2.

Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzeżeń;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-2 niniejszej SIWZ;
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
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3.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno
„ Oferta w postępowaniu na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Świętajno
nr sprawy: ZP.2310.01.2020”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 29.01.2020 r o godz. 10:00"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
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17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

XII.
1.

2.

3.
4.
5.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Spóldzielczej 4 w Świetajnie do dnia 29.01.2020
r., do godziny 930 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.01.2020 r., o godzinie 1000.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zgkswietajno.pl
informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
przedmiotu zamówienia.
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.
2.

3.

Jedynym kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty
będzie cena, obliczona zgodnie z punktem XII.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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1.

2.

3.
4.
5.

XV.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które będzie
służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji jakości.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy, które nastąpi w terminie wskazanym
przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą. Zastrzega się jednak, że zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być
dokonane w takim czasie, aby pieniądze wpłynęły na konto zamawiającego w dniu
poprzedzającym podpisanie umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądza,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w w BS Szczytno O/Świętajno Nr konta 50 8838 1028 2005 0203 7804
0001
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zwrot zabezpieczenia
1) Zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane. Okoliczności, w jakich należy uznać zamówienie
za należycie wykonane, zamawiający wskaże w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający pozostawi 25% wysokości
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
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XVI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
XVII.
1.

2.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Każdemu 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
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja przepompowni
ścieków na terenie Gminy Świętajno”
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Świetajno zgodne z warunkami SIWZ
C.

D.
1)
2)
3)
4)
5)
E.
1)
2)

ŁĄCZNA CENA:
cena netto : ............................... zł
(słownie: ……………………………………………………………………………zł)
podatek VAT……..%.................zł
(słownie: ……………………………………………………………………………zł)
cena brutto: ................................ zł
(słownie: ……………………………………………………………………………zł)
OŚWIADCZENIA:
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem);
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastapi (na zasadach opisanych we wzorze umowy)
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
.........................................................................................................................................................................
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e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..;
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................................
F.
SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....

.....................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
przepompowni ścieków na terenie Gminy Świętajno”
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.
(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

z

postępowania

na

podstawie

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(
podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

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),niezachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(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.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
przepompowni ścieków na terenie Gminy Świętajno”
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świetajnie Sp. z o.o.
(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
……………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA
podpisana w dniu ..........2020r. w Świętajnie pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w
Świętajnie Spółka z o.o., ulica Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno, Tel (89) 622 60 15, NIP 7451843572,
REGON 281422832, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000443261 prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy 955 400,00 zł reprezentowanym przez:
p. Przemysława Golon – Prezesa
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym ..............Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS ........... NIP ...................... REGON
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Świętajno”
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych.
1) Zakres rzeczowy robót obejmuję wymianę instalacji technologicznej i urządzeń
zabezpieczająco-sterujących dziewięciu przepompowni ścieków na trasie istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej w Gminie Świętajno w miejscowościach Świętajno, Piasutno i
Spychowo
2) Do obiektów tych należą odpowiednio:
a. Przepompownia ścieków P-2 w Świętajnie
b. Przepompownia ścieków P-3 w Świętajnie
c. Przepompownia ścieków P-4 w Świętajnie
d. Przepompownia ścieków RZ w Świętajnie
e. Przepompownia ścieków P-1 w Spychowie, gm. Świętajno
f. Przepompownia ścieków P-2 w Spychowie, gm. Świętajno
g. Przepompownia ścieków P-3 w Spychowie, gm. Świętajno
h. Przepompownia ścieków P-5 w Piasutnie, gm. Świętajno
i. Przepompownia ścieków P-7 w Piasutnie, gm. Świętajno
3) Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach
niniejszej umowy.
4) Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a. 45.23.24.23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.
b. 42.12.22.20-8 Pompy ściekowe.
5) Zakres przedmiotu zamówienia został określony przez: projekt techniczny i przedmiar robót
(jako element pomocniczy) - stanowiące integralną część SIWZ.
6) Dokumenty opisujące zakres zamówienia wskazują dla niektórych materiałów znaki
towarowe lub pochodzenie, ma to na celu wskazanie wymaganych parametrów
jakościowych.
7) W przypadku materiałów określonych w dokumentacji nazwą producenta, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych tj. o parametrach technicznych nie
gorszych niż parametry określone w tej dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na
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rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego zobowiązany jest do
wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
§ 2.
1. Wykonawca w ramach należytego wykonania przedmiotu umowy ujętego w ryczałtowym koszcie
zamówienia zobowiązuje jest do:
1) zorganizowania i rozbiórki zaplecza budowy (w tym również elementów tymczasowych
urządzenia placu budowy dla potrzeb Wykonawcy);
2) oznakowania i zabezpieczenia terenu przed dostępem osób nieupoważnionych;
3) zabezpieczenia elementów zagospodarowania terenu, materiałów, istniejących i
realizowanych instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie robót;
4) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców;
5) pokrycia wszelkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń;
6) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem przez osoby posiadające
ważne uprawnienia, jeżeli posiadanie takich uprawnień jest wymagane;
7) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,
narzędzia i odzież;
8) wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu ciągłości pracy pompowni ścieków, bądź
zapewnieniu zastępczego przerzutu ścieków;
9) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania
terminu wykonania robót lub zapewnienia ciągłości pracy przepompowni ścieków,
10) przeprowadzenia rozruchu technologicznego przy udziale Zamawiającego
11) protokolarnego przekazania zamawiającemu posiadających wartość użytkową elementów
pochodzących z demontażu (pompy, armatura, szafy sterujące itp.)
12) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. „papierowych" oraz w wersji
elektronicznej na CD;
13) przywrócenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wszelkich roszczeń
wynikających z ewentualnych zniszczeń w trakcie realizacji;
14) przygotowania dokumentacji odbioru końcowego robót, pozwalającej na ocenę należytego
wykonania robót. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy w szczególności:
a. dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do
obrotu na rynku krajowym wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U, z 2006r. Nr 156 póz. 1. 118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, póz. 881 z późn. zm.);
b. Dokumentację techniczno—ruchową (DTR) w języku polskim, zastosowanych urządzeń,
w ilości 2 egz. dla każdego urządzenia;
c. protokoły badań i sprawdzeń instalacji;
d. protokoły pomiarów elektrycznych;
15) przejęcia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, szkody
wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ludzi, robót,
obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem
robót podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
16) powiadomienia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) przekazania Dokumentacji projektowej,
3) uczestniczenia w odbiorze końcowym.
4) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami niniejszej umowy,
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1.

2.

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

5) zapłaty umownego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonany należycie przedmiot umowy.
§ 3.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały muszą
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz spełniać wymogi Zamawiającego zawarte w Dokumentacji projektowej
oraz dokumentach powiązanych.
Wynikła na etapie realizacji robót nieprzewidziana wcześniej konieczność zastosowania
materiałów równoważnych wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 4.
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień protokolarnego
przekazania placu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy. Z czynności przekazania zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany przez Strony umowy.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 20.05.2020 r.
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia zakończenia
robót.
Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego
w pkt 3 w następujących przypadkach:
1) zaistnienia siły wyższej,
2) wystąpienia długotrwałych ekstremalnych warunków pogodowych,
3) konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, mających wpływ na termin
zakończenia realizacji zadania,
4) przerwania robót na polecenie Zamawiającego,
5) wystąpienia innych nieprzewidzianych opóźnień wynikłych z okoliczności niezawinionych
przez Wykonawcę.
§ 5.
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Ryczałtowe wynagrodzenie umowne przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania
przedmiotu umowy wynosi netto: .............. PLN (słownie złotych: ...........) plus należny podatek
VAT w wysokości ...........PLN (słownie złotych:.....) stawka VAT 23%, co stanowi łącznie cenę
umowy brutto .................PLN (słownie złotych:).
Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 2 obejmuje koszty własne szczegółowo wyspecyfikowane
w § 1 i § 2 umowy oraz wszelkie inne koszty wynikłe w procesie inwestycyjnym.
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane przedmiotu umowy będzie niezmienne w okresie
realizacji umowy i nie będzie podlegało w tym okresie żadnej waloryzacji.
W przypadku wystąpienia na etapie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót
zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca wykona je w
ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt.2 z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiającego.
Strony umowy dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w pkt. 2 w następujących
przypadkach:
1) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT,
2) wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków.
Rozliczenie za wykonane roboty zostanie zrealizowane fakturą końcową.
Podstawą do sporządzenia faktury końcowej będzie podpisany Protokół odbioru końcowego
stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Należności z tytułu płatności za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek
Wykonawcy nr ........................................ ..... w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
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11. Podatek VAT zostanie wpłacony na konto bankowe w kwotach należnych według przepisów
prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
§ 6.
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi z zastrzeżeniem zakresu robót
określonych w pkt 2.
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres robót:
1) .....................................................................................
2) .....................................................................................
3) .....................................................................................
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje.
Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczona za zgodność z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z terminem obowiązującym
Wykonawcę,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 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 roboty
budowlanej, dostawy lub usługi,
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony
Podwykonawcy).
7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z opracowanym przez siebie
planem BIOZ. Za należyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność
odszkodowawczą.
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie
niniejszej umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do nie zawierania
umów, których wykonanie uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie
niniejszej umowy lub wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty.
§ 7.
1. Zamawiający do kontaktów upoważnia p. Waldemara Popielarczyka tel. +48 664 979 846
2. Wykonawca wyznacza swego przedstawiciela w osobie ......................... tel.................
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§ 8.
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości ceny swojej oferty tj.............PLN (słownie złotych .............) w
formie .............
2. 75% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany tj. od dnia
podpisania ostatecznego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe
wykonanie zakresu umowy.
3. Pozostała kwota w wysokości 25% zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty zakończenia
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Zabezpieczenie ma na celu pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie
nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym
terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego
wykonania zobowiązań umowy.
5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację
umowy po przesunięciu terminu.
§ 9.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te
będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień
zwłoki.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie
został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6 w wysokości 5.000,00 PLN za każde
zdarzenie.
2. Kary, o których mowa w pkt 1 ppkt 1)-4) zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego na podstawie wystawionej przez zamawiającego noty księgowej łub mogą być
potrącone przez zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - Wykonawcy przysługuje od
Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
5. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia.
Należność podlega uiszczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie
wystawionej przez zamawiającego noty księgowej lub mogą być potrącone przez Zamawiającego
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 10.
1. Po zakończeniu całości robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy i przygotowaniu
pełnej dokumentacji odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do
odbioru końcowego.
2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego niezwłocznie od dnia
zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
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3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty
rozpoczęcia odbioru, podpisaniem przez strony umowy protokołu odbioru końcowego,
stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a. jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiają że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
6. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Niestawienie się Wykonawcy
do czynności odbioru nie wstrzymuje ich przeprowadzenia, a jednostronne ustalenia dokonane
przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót. W
zakresie odbioru robót mają zastosowanie postanowienia pkt 6.
8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o którym mowa w §8 niniejszej umowy.
9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - aż do usunięcia tych wad.
§ 11.
1. Zapłata ryczałtowego wynagrodzenia umownego, określonego w § 5, przysługującego
wykonawcy za należyte zrealizowanie przedmiotu umowy i wszystkie inne płatności związane z
realizacją niniejszej umowy będą dokonywane w walucie polskiej (PLN).
2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom w
przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom.
3. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w terminie dostarczenia faktury za wykonany
zakres robót oświadczeń Podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia lub brak
przedłożenia dowodów zapłaty za wykonane przez Podwykonawców roboty.
4. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom zostanie
potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 12.
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy licząc od daty
podpisania ostatecznego Protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe
wykonanie zakresu umowy:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć
rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiającego,
2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma
prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co
nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.
2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na następujących warunkach:
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1) rozpoczęcie czynności naprawczych niezwłocznie, lecz nie później niż do 24 godz. od chwili
zgłoszenia awarii.
2) dostarczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, urządzeń zastępczych na czas naprawy
trwającej dłużej niż 48 godz.
§ 13.
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 15 dni od
umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiającego
do ich rozpoczęcia.
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi łub zaniedbuje zobowiązania umowne.
3) Zamawiający uznał, że zaniechano czynności, o których mowa w § 6 pkt. 5 niniejszej umowy.
4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez
okres dłuższy niż 21 dni.
3. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
4. W wypadkach określonych w pkt 2 ppkt c) i d) oraz w pkt 3 Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 14.
Zamawiający ma prawo organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie
omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad
koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.
§ 15.
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
polskiego prawa budowlanego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy
siedziby Zamawiającego.
§ 16.
1. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym I egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy są:
1) Dokumentacja projektowa
2) Przedmiar robot
3) Oferta Wykonawcy
4) SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………………

………………………………
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Załącznik nr 7 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spóldzielcza 4
12-140 Świętajno
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na
„Modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Świętajno”
PRZEDKŁADAMY:
1.

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

Lp

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon, fax, e-mail

………………………………………………….
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
LUB
2.

Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)
Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr
50, poz. 331, zpóźn. zm.).

………………..…………………………………….
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowa) oraz podpisać dokument w pkt
1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w
pkt 2 (pod oświadczeniem). Zamawiający uprzejmie informuje Wykonawców, iż nie należy podpisywać dokumentu jednocześnie w pkt 1
i pkt 2.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Świętajno”
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: w ciągu ostatnich pięciu lat wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty
budowlane:

Nazwa zadania opis/rodzaj prac

Całkowita
wartość brutto
(zł)

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Miejsce wykonania

W załączeniu:
Dowody1), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………(miejscowość),dnia ……..

……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

1)

Stosownie do postanowień §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane, dowodami tymi są:
1. Poświadczenie
2. Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
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