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SPIS TREŚCI 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
dla przetargu nieograniczonego na: 

 
wykonanie zadania: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko”. 
 

 

 
 

Nr postępowania: ZFIiS 271.2.1.2012 składa się z następujących części: 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

1) Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Gmina Mokrsko 

98-345 Mokrsko 

Mokrsko 231 
tel./fax ( 043) 886 32 77 

e-mail: urzad@mokrsko.pl 

www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

 
2) Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zwanej dalej p.z.p.  

 
3) Opis przedmiotu zamówienia.   

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko. 

 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Mokrsko, polegająca na wyposażeniu drugiego ciągu 
technologicznego istniejącej oczyszczalni, działającej w technologii osadu 
czynnego. 
 
I Część technologiczna 
W ramach zadania należy wykonać i zamontować następujące urządzenia: 

 węzeł rozdziału ścieków po kracie na I i II ciąg biologiczny, 

 mieszadło w komorze denitryfikacji II ciągu, 

 ruszty napowietrzające w komorze nitryfikacji II ciągu, 

 przewody dopływu ścieków i osadu czynnego do osadników z zasuwami i 
układem przełączenia przepływu, 

 rury centralne i koryta odpływu ścieków w osadnikach I i II ciągu, 

 pomiar odpływu ścieków z obu osadników, 

 zmiana pomp recyrkulacji zewnętrznej osadu z osadników do komory 
denitryfikacji w I i II ciągu, z pomiarem przepływu osadu, 

 zainstalowanie pomp recyrkulacji wewnętrznej ścieków i osadu czynnego z 
komór nitryfikacji do komór denitryfikacji , z pomiarem przepływu , 

 ruszt napowietrzający w komorze stabilizacji osadu II ciągu, z układem 
odprowadzania wody nadosadowej, 

 tlenomierz w komorze nitryfikacji II ciągu, 

 kolektor sprężonego powietrza do stacji dmuchaw do I i II ciągu, 

 zespół dmuchaw do zasilania komór nitryfikacji I i II ciągu, 

 pomosty w zbiornikach II ciągu. 
 
II Część elektryczna 
Część elektryczna zadania polega na: 

 wymianie istniejącego kabla wlz, 

 wykonaniu wewnętrznej linii zasilającej W2, 

 montażu gniazda do podłączania agregatu prądotwórczego, 

 montażu wyłączników sieci, agregatu, awaryjnych itp., 
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 montaż rozdzielni głównej RG, 

 oprzewodowaniu i okablowaniu, 

 doprowadzeniu zasilania do instalacji technologicznych (dmuchawy, mieszadło, 
pompy, przepływomierze, przetwornik. 
 
III Wymiana pomp w przepompowni głównej 
 
Planowane roboty polegają na wymianie pomp w pompowni głównej ścieków 
dopływających, znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrsku. 
Wymiana ma na celu dostosowanie pomp ściekowych do zwiększonej 
przepustowości oczyszczalni po jej modernizacji. 
 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

- okresowe zablokowanie dopływu ścieków do pompowni, 
- opróżnienie i wyczyszczenie zbiornika pompowni, 
- demontaż 2 szt. pomp wraz z osprzętem, orurowaniem i armaturą, 
- montaż 2 szt. pomp o określonych parametrach wraz z przynależnym 
osprzętem, orurowaniem, armaturą odcinającą i zwrotną, 
- odblokowanie kanału i sprawdzenie parametrów pracy zainstalowanych pomp. 
 
IV Dostosowanie urządzeń oczyszczalni do istniejącego systemu 
monitoringu. 
 
Opis stanowi załącznik nr 8 Do SIWZ 
 
 
Całość robót należy przeprowadzić podczas pracy oczyszczalni ścieków. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach 
projektowo – technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w załączniku nr 7 - Wyjaśnienia 

do dokumentacji projektowej, załączniku nr 8 – Opis Systemu monitoringu i 

wizualizacji, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ. 
Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej  Zamawiającego. 
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
 
45.25.21.27 - 4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45.25.22.00 – 0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
45.11.12.00 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
45.22.30.00 – 6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45.23.24.00 – 6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45.23.24.23 – 3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45.31.00.00 – 3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45.33.00.00 – 9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 
materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem 
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W 
takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane 
dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, 
który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z 
powodu ich „nierównoważności”. 
 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie 
przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

 
5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 

 
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7) Termin wykonania zamówienia 
 

Zamówienie powinno być zrealizowane w następujących terminach; 
W ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
8) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków: 
 

 
1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  

a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, 
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;  
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod 
warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich 
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 

3. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania  
(zakończenia a nie rozpoczęcia i zakończenia) w ciągu ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch  robót 
budowlanych polegających na modernizacji, budowie lub przebudowie 
oczyszczalni ścieków o wartości wykonanych robót co najmniej 
400.000,00zł BRUTTO:   

4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj.  
a. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o 

łącznej kwocie w wysokości co najmniej 500.000,00 zł 
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9) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: 
 

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w 
punkcie 8.1. niniejszej specyfikacji muszą być:  

a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
c. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w 

punkcie 8.2 niniejszej specyfikacji muszą być.   
 
a. Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje 

Wykonawca (sporządzony wg załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji) i 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, tj.  

a) 1. osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych; 
b) 1. osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;  

 
Lub w przypadku posiadania uprawnień wymienionych w podpunkcie 2aa), 
2ab), przez jedną osobę możliwe jest dysponowanie 1 kierownikiem budowy.  

 
b. oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku oferta 
3. Dokumentami o których mowa w punkcie 8.3 niniejszej specyfikacji muszą 

być: 
a. sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych robót 

budowlanych (wg załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji) 

b. dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w 
wyżej wskazanym wykazie zrealizowanych robót budowlanych zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone, na przykład referencje.  
 

4. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w 
punkcie 8.4 niniejszej specyfikacji musi być: 

a. informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 
500.000,00 zł – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem  terminu składania ofert. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
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zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku”. 
Zgodnie z ust. 3 § 1 Rozporządzenia „o dokumentach”, jeżeli 
wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w 
punkcie 8.4 siwz polega na zdolnościach finansowych innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, 
wymaga się przedłożenia ww. informacji dotyczącej tych 
podmiotów. 

UWAGA; Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych   
wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz 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, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  
 

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
 

a. wypełniony „Formularz Oferta” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
specyfikacji.  

 
 
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.   
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 

UWAGA nr 1 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 9.1.a), niniejszej specyfikacji - 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokumenty, o których mowa w UWADZE w punkcie 1.a), powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
UWADZE w punkcie 1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Zapis zamieszczony w punkcie 2 niniejszej Uwagi dotyczący terminów 
ważności dokumentów stosuje się odpowiednio. 
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UWAGA NR 2  
W przypadku składania oferty wspólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty 
wymienione w pkt. 9.1. a i b W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie 
te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe 
dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.    
 

UWAGA nr 3 
 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać 
na wiedzy i doświadczeniu oraz 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, tj. przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
UWAGA nr 4 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w 
przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 
punktach 8.2, 8.3 oraz 8.4 niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, 
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących 
odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w 
odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum 
jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych 
podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w 
odniesieniu do dotyczących go dokumentów). 
 

10) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z             wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.  
 
 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  
i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. W przypadku 

przekazywania ich za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie . 
Adres, numer telefaksu oraz adres e-mail zamawiającego podane zostały w punkcie 
1 instrukcji dla wykonawców. 
 
 
11) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z    wykonawcami. 

 
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 
Beata Marczak, tel. (043) 886 32 77 wew. 31, w godz. 800-1500, pokój nr 9-
procedura. 
Kamil Piekarski tel. (043) 886 32 77 wew. 31, w godz. 800-1500, pokój nr 9-       
procedura. 

          Tadeusz Kik, tel. (043) 886 32 77 wew. 22, w godz. 800-1400,                        
          pokój nr 1 (e-mail: urzad@mokrsko.pl) – przedmiot zamówienia. 

mailto:urzad@mokrsko.pl
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12)  Wymagania dotyczące wadium 
 

1) Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł 
(słownie:  dziesięć tysięcy złotych 00/100 ). 
 

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 
45 p.z.p.:  

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.   Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 
3) Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Oznacza to, że: 
  

a) wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu 
składania ofert  musi znajdować się na rachunku bankowym 
Zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 
bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ruścu 
O/Mokrsko,  nr rachunku 49 9264 0009 0020 0006 2000 0110. Na 
przelewie bezgotówkowym należy umieścić informację: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko ”  

b) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał lub 
potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu należy 
załączyć do oferty (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale 
związane z ofertą). Dokument ten musi być ważny w całym okresie 
związania ofertą – pierwszym dniem jego obowiązywania powinien 
być dzień otwarcia ofert.  

c) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 
wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać 
wadium wraz z odsetkami. Okoliczności muszą zawierać sytuacje 
określone : 
- w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub pełnomocnictw.  
- w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: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 w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4) Zamawiający zwróci/ zwolni wadium w terminach i sytuacjach określonych w 
art. 46 p.z.p. 
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13)  Termin związania ofertą 
 

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 

 

 
14) Opis sposobu przygotowania ofert 

 
 

1. Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do sporządzenia ofert zgodnie z 
treścią niniejszej SIWZ. 

2. Oferty, których treść nie będzie zgodna z SIWZ zostaną odrzucone na 
podstawie art. 89 p.z.p. 

3. Oferta winna być napisana w języku polskim. Zamawiający zaleca aby 
wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane  oraz 
spięte lub zszyte. 

4. Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy lub jego pełnomocnika wymienionego we wpisie 
do ewidencji podmiotów gospodarczych lub Krajowym Rejestrze Sądowym – 
pełnomocnictwa osób, które podpisały ofertę a nie są wymienione w ewidencji 
lub Rejestrze KRS należy załączyć do oferty. 

5. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6. Zamawiający prosi, aby FORMULARZ OFERTY I OŚWIADCZENIA 
były podpisane w sposób czytelny, to znaczy umożliwiający odczytanie 
imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku zaistnienia wątpliwości 
czy „FORMULARZ OFERTY” został podpisany przez Wykonawcę lub 
upoważnioną przez niego osobę Zamawiający może zażądać dostarczenia w 
ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę 
zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem  oferty. 

8.  Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, aby   
nie ujawniać zawartych niej informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 p.z.p. oraz innych informacji nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa – zastrzeżenie tych informacji będzie bezskuteczne. 

9. Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać 
parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze 
robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

a. Wyroby budowlane powinny być nowe i odpowiadać co do jakości 
wymogom określonym w  Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 
10. Stwierdzenie przez zamawiającego podania przez wykonawcę nieprawdziwych 

informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje 
wykluczenie go z postępowania (art. 24 ust.2 pkt 2 p.z.p.) 
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11. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji 
zamówienia z zastrzeżeniem, iż zlecenie podwykonawcom wykonania 
jakiejkolwiek części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
działania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania 
jego pracowników. 

 
12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, które prace, zamierza 

powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie robót, 
które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający uzna, 
że Wykonawca podjął się samodzielnego wykonania zamówienia i nie będzie 
akceptował późniejszych wniosków o wyrażenie zgody na zawarcie umów z 
podwykonawcami. – art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

 
15)   Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
 

1)  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2)  Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego w terminie 
nie krótszym niż 6 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zmawiającego 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 albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.  Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania  i opublikuje treść wyjaśnień na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

3) Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert może 
zmodyfikować treść SIWZ – Każda wprowadzona przez zamawiającego 
zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. W takim przypadku zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach 
zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, a wszelkie prawa i 
zobowiązania zamawiającego i wykonawców ustalone w SIWZ ulegają 

zmianie stosownie do przekazanego wyjaśnienia. 
 

16) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 
1) Oferty należy składać (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500 

w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Mokrsku 
(pokój nr 7) w terminie najpóźniej do dnia 07.03.2012r. do godz.1200. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników do niej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności – Zamawiający nie wyraża 
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w 
zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 
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Gmina Mokrsko 
OFERTA PRZETARGOWA  

 
                                      Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: 

           

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko” 

 

N I E  O T W I E R A Ć  P R Z E D   T E R M I N E M   
O T W A R C I A   O F E R T 

 
 

 
2) Oferty nadesłane do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej  

lub firmy kurierskiej należy oznaczyć w w/w sposób i przesłać w 
dodatkowej zewnętrznej kopercie  zaadresowanej następująco: 

 
Gmina Mokrsko 

Mokrsko 231 

98-345 Mokrsko 
OFERTA PRZETARGOWA  

wykonanie zadania: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko” 

 
 

N I E  O T W I E R A Ć  P R Z E D   T E R M I N E M    
O T W A R C I A   O F E R T                                  

 
3) Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie 

otrzymać potwierdzenie złożenia z numerem wpływu odnotowanym na 
kopercie. 

 

4) Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na 
przyczynę opóźnienia będą zwracane po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu. 

5) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną 
ofertę. 

6) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania 
ofert za pomocą pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o modyfikacji 
lub wycofaniu musi być oznaczone jak oferta i dodatkowo opisane 
„MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem nr wpływu 
umieszczonego na potwierdzeniu złożenia – jeżeli było wystawione. 

7) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.03.2012r. o godz. 1215 

w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 9 (sala 
konferencyjna). 

 
8)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

9) Po otwarciu każdej oferty zamawiający ogłosi zawarte w niej 
informacje: 

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  
- cenę brutto (z podatkiem VAT),  
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- termin wykonania zamówienia,  
- okres rękojmi, 
- warunki płatności.  

10)   W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na 
jego wniosek  zamawiający prześle mu informację, zawartą w protokole 
sporządzonym przy  otwieraniu ofert.  

 
17) Sposób obliczenia ceny oferty.  

 
a) cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub 

uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami 
kosztorysowania robót budowlanych i przy zachowaniu następujących 

założeń: 
1) podstawą do określono ceny oferty jest zakres robót określony w 

projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Załączone do niniejszej  SIWZ przedmiary robót należy traktować 
jako element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.  

2) Cena musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z projektów 
budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych, jak również następujące koszty: 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania 
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, itp.) wraz z jego późniejszą 
likwidacją, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, 
ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, 
sporządzenia projektu BIOZ, pełnej obsługi geodezyjnej, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji 
powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór 
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.    

3) Wykonawcy we własnym zakresie zobowiązani są do sporządzenia na 
podstawie dokumentów określonych w podpunkcie 1 zestawienia 
planowanych prac (przedmiarów robót), określenia ich cen 
jednostkowych lub ich szczegółowego obliczenia. Ceny jednostkowe 
muszą także obejmować koszty, o których mowa w podpunkcie „2”. W 
przypadku nie ujęcia w tym zestawieniu wszystkich robót (prac) 

wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie 
dodatkowego wynagrodzenia. Braki takie nie będą także podstawą do 
odrzucenia oferty.  

4) Nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno dla wyliczonych cen 
jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty); 

5) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie 
zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 
14 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą 
kalkulacji szczegółowej. ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą 
musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Ceny tych samych 
składników cenotwórczych (R,Ko, Z,M,S) muszą być takie same dla 
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.   
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18) Opis Kryteriów, oraz sposobu oceny ofert 
 

1) Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, 
stosując kryterium: 
Cena brutto – 100 % 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.   
Pozostałe proporcjonalnie mniej,  według formuły: 
(Cn/Cof.b. x100) x 100 %= liczba punktów , gdzie: 
Cn  - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej, 
100- wskaźnik stały 
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

2) Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży ofertę: zawierającą 
najniższą cenę brutto oraz spełniającą warunki określone w p.z.p i SIWZ. 

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać 
udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
przez nich ofert. 

 

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 
udzielenie stosownych wyjaśnień, a następnie podejmie działania 
określone w art. 90 p.z.p. 

5) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz 
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym  
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7) Zastosowanie niewłaściwych stawek VAT nie będzie traktowane jako 
omyłka rachunkowa, lecz jako błąd w obliczeniu ceny oferty (art. 89 ust.1 
pkt 6) i skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

 
19) Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy 

 

1) Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty przesyłając 
zawiadomienie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym  
w postępowaniu oraz zamieści informację o wyborze na stronie 
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.   

2) Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy  
w zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia 
umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający  wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzania ich  ponownej oceny. 
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4) Wykonawca, którego ofertę wybrano będzie zobowiązany do: 

a) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,  

b) wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie . Zabezpieczenie może być wnoszone 
według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach 
określonych w art. 148 ust. 1 p.z.p. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach  z poręczeniem 
wekslowym  banku, ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienie zastawu 

rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym lub rejestrze zastawów.  

c) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank 
Spółdzielczy w Ruścu O/ Mokrsko nr konta   49 9264 0009 0020 
0006 2000 0110.    

d) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej 
Zamawiający prosi aby zostały złożone odrębne dokumenty 
wystawione odpowiednio  na 30 i 70 % kwoty zabezpieczenia. 

e) Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 
należycie wykonane. 

f)  Pozostała kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi. 

 
20) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym 

Wykonawcom. 
   
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Wzór – załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

O F E R T A 
 

(pieczątka oferenta) 

 Gmina Mokrsko 
98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 
tel./fax ( 043) 886 32 77 
e-mail: urzad@mokrsko.pl 

www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

NIP  832-19-79-374, REGON  730934654 

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE  OFERENTA 

N a z w a  O f e r e n t a  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

Adres Oferenta  

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………… 

 

Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sadowym /  

Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez  ..................................................... 

Nr w rejestrze 

 

NIP:  Regon: 

telefon: fax.: e-mail: 

Kapitał zakładowy* ……………………… Kapitał wpłacony *…………………………. 

* - dotyczy wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.  

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Dz.U. Nr 171 poz. 1058). 
Oferuję wykonanie n/w zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia 

O F E R T A  

Cena netto 
(w zł) 

Podatek VAT 
(w zł) 

Cena brutto 
(w zł) 

1 2 3 4 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Mokrsko” 

  
 

Cena brutto słownie 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
zgodnie z harmonogramem do 6 miesięcy od 
podpisania umowy  

  

OKRES RĘKOJMI 5 lat 

WARUNKI PŁATNOŚCI przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Oświadczamy, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane w siwz 

uprawnienia. Wykaz tych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty.  
3. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co 

najmniej 500.000,00 zł, co potwierdzamy załączoną do oferty informacją banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, w których posiadamy rachunek 
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przez cały okres trwania umowy zobowiązujemy się 
być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. od daty podpisania 
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umowy do przewidywanego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co 

najmniej 500.000,00 zł zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy i złożenia przed 

podpisaniem umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Zobowiązujemy się również do 
przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej 
odnowieniu w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystawienia polisy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym 
zapoznaliśmy się dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego) 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

6. Wadium w kwocie 10.000,00 zł zostało wniesione w dniu……………….. w formie:…………………………….. 

lub na adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie 
podlega zwrotowi. 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy nie wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Inwestora).  

8. Z oferty wydzieliliśmy/nie wydzieliliśmy*  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - znajdują się 
one w odrębnej kopercie. Zastrzegamy, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

9. Oświadczamy, że  
- zamówienie wykonamy samodzielnie* 
- część zamówienia (określić zakres) 

 
- ……………………………………… 
zamierzamy powierzyć  podwykonawcom. *                 

10. Integralną częścią oferty są: 

Lp. Nazwa dokumentu Nr załącznika Uwagi 

1.   
 

  

2.   

 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
DATA OFERENT 

*- niepotrzebne skreślić 
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Wzór - załącznik nr 2 

 

............................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

Numer tel./fax  

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

 

Starając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane związane z 

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa zamówienia)  oświadczamy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

............................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

Numer tel./fax  

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

 
  
 
Starając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane związane z 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia)  oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z 

udziału w przedmiotowym postępowaniu, gdyż spełniamy warunki, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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 Wzór – załącznik nr 4 

Wykaz 

osób , którymi Wykonawca dysponuje  

  
Wykonawca …........................................................................................... 

Adres …............................................................................................. 
Numer telefonu …........................................Numer tel. /fax 

…............................... 
 

Nazwisko i 
imię 

Wykształcenie 

 
Uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 

przez nich 
czynności 

Podstawa 
dysponowania 

wskazana osobą 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DATA WYKONAWCA 

  

  

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 
W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych 
osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania niniejszego zamówienia. 
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Wzór - załącznik nr 5 

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych 

  

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................. 

Adres Wykonawcy................................................................................................ 

 

Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

 

Lokalizacja 

  

Całkowita 

wartość 

  

Rodzaj 

robót 

  

Czas realizacji Nazwa 

zleceniodawcy 

  

Opis robót  

 
Początek Zakończ

enie 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

        

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

 
DATA ……………… WYKONAWCA …………………………… 
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WZÓR UMOWY-załącznik nr 6 

Nr: ……………….. 
 

Zawarta w dniu ………………….. w Mokrsku, 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655, ze zm.)  pomiędzy: 
 

Gminą Mokrsko  

z siedzibą Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko  
NIP: 832-19-79-374 

Reprezentowanym przez: 

1. Tomasza Kąckiego  –  Wójta Gminy  
2. Renatę Nagłą    – Skarbnika Gminy  
zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”   
 

a 

…………………………………………………….…………… 

 z siedzibą …………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………. 
Reprezentowanym przez  

1. ………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko polegająca na 
wyposażeniu drugiego ciągu technologicznego istniejącej oczyszczalni, 
działającej w technologii osadu czynnego. 

 

1) Część technologiczna 

 

a) węzeł rozdziału ścieków po kracie na I i II ciąg biologiczny, 
b) mieszadło w komorze denitryfikacji II ciągu, 

c) ruszty napowietrzające a komorze nitryfikacji II ciągu, 
d) przewody dopływu ścieków i osadu czynnego do osadników z zasuwami i 
układem przełączenia przepływu, 

e) rury centralne i koryta odpływu ścieków w osadnikach I i II ciągu, 
f) pomiar odpływu ścieków z obu osadników, 

g) zmiana pomp recyrkulacji zewnętrznej osadu z osadników do komory 
denitryfikacji w I i II ciągu, z pomiarem przepływu osadu, 
h) zainstalowanie pomp recyrkulacji wewnętrznej ścieków i osadu czynnego z 

komór nitryfikacji do komór denitryfikacji , z pomiarem przepływu , 
i) ruszt napowietrzający w komorze stabilizacji osadu II ciągu, z układem 
odprowadzania wody nadosadowej, 

j) tlenomierz w komorze nitryfikacji II ciągu, 
k) kolektor sprężonego powietrza do stacji dmuchaw do I i II ciągu, 
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l) zespół dmuchaw do zasilania komór nitryfikacji I i II ciągu, 

m) pomosty w zbiornikach II ciągu. 
 

2) Część elektryczna 

 

a) wymiana istniejącego kabla wlz, 

b) wykonanie wewnętrznej linii zasilającej W2, 
c) montaż gniazda do podłączania agregatu prądotwórczego, 
d) montażu wyłączników sieci, agregatu, awaryjnych itp., 

e) montaż rozdzielni głównej RG, 
f) oprzewodowanie i okablowanie, 

g) doprowadzenie zasilania do instalacji technologicznych (dmuchawy, 
mieszadło, pompy, przepływomierze, przetwornik. 
 

3) Wymiana pomp w przepompowni głównej znajdującej się na terenie 
oczyszczalni ścieków w Mokrsku.  
 

a) okresowe zablokowanie dopływu ścieków do pompowni, 
b) opróżnienie i wyczyszczenie zbiornika pompowni, 
c) demontaż 2 szt. pomp wraz z osprzętem, orurowaniem i armaturą, 

d) montaż 2 szt. pomp o określonych parametrach wraz z przynależnym 
osprzętem, orurowaniem, armaturą odcinającą i zwrotną, 

e) odblokowanie kanału i sprawdzenie parametrów pracy zainstalowanych 
pomp. 
 

4) System monitoringu i wizualizacji, oczyszczalni ścieków w 

technologii przewodowej 
a) system zdarzeniowo-czasowy 
b) główne okno synoptyczne 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące 
wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót) oraz oferta przetargowa Wykonawcy. 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 4 

niniejszej umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 

4. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót 

będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną 
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i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i 
urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, 

że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez 
Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
 

6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych 
materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej 
pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiany te 
każdorazowo muszą być zatwierdzane przez zamawiającego w 

porozumieniu z projektantem. 
 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

§ 2 

 

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1  
niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……..……………………………… zł 

słownie złotych: ……………….…………………………………...…………………… 

w tym podatek VAT 23% w wysokości: …………………………………………… zł 
słownie złotych: …………………………………………………………………………. 

cenna netto w wysokości: …………………………………………………………….. zł 
słownie złotych: …………………………………………………………………………….. 
  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera 

wszystkie koszty, wynikające z: projektów budowlanych i 
wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na 
pytania składane w trakcie procedury przetargowej będącej podstawą 
do zawarcia niniejszej umowy. Zgodnie z zapisem zamieszczonym w 

punkcie 17a. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
przypadku nie ujęcia w ww. cenach wszystkich robót (prac) 
wynikających z powyższych dokumentów Wykonawca nie otrzymuje za 

nie dodatkowego wynagrodzenia. 
 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera 
również następujące koszty: wszystkich robót przygotowawczych, 

porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania 
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowania 
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budowy itp.) wraz z jego późniejszą likwidacją, ewentualnego 

odtworzenie zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej utylizacji i 

składowania materiałów z rozbiórek, sporządzania projektu BIOZ, 
pełnej obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy.  
 

4. Wszelkie inne roboty nie ujęte w dokumentach, o których mowa w 
ustępach 2 niniejszego paragrafu (tak zwane konieczne roboty 

dodatkowe) oraz inne koszty niż określone w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania 
przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „ protokołów 

konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć 
wykonywania robót dodatkowych. 

 

5. Rozliczenie robót w tym robót dodatkowych  i zamiennych nastąpi w 

jednej fakturze  końcowej. Faktura wystawiona będzie po wykonaniu i 
odebraniu przez Zamawiającego robót wykonanych w okresie 
rozliczeniowym, i uregulowana w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru 
wykonanych robót i kosztorysem wykonanym w oparciu o następujące 
założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów 
ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki 

obmiaru. 
b) w przypadku, gdy występują roboty, na które nie określono w 

kosztorysie ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, których nie 

można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, 
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 
następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji ( R, M, S, Ko,  Z) zostaną przyjęte z 
kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej dotyczącej tej części przedmiotu umowy; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w 
oparciu o zapisy w podpunkcie „l”, brakujące ceny czynników 

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, (jako 
średnie) za okres ich wybudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy 

zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich 
braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 
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6. Wynagrodzenie, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie 

zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących 
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykonać cesji 
wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby 
trzecie.  

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy  lub 
zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury 
końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną 

w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 umowy. 
9. Faktury za prace stanowiące podmiot umowy będą płatne przelewem 

na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 
10. Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu 

płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopie 

potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki 
podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że 

wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez 
nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane.  

11. Nieprzekazanie wskazanych w ust. 10 dokumentów spowoduje 

wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom. 

12. Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia na skutek 

nieprzekazania w terminie wskazanych w ust. 10 dokumentów 
obciążają wykonawcę -  w szczególności nie przysługuje mu prawo do 

odsetek od nieprzekazanej kwoty. 
 

 

§ 3 

 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy – 6 miesięcy od 

podpisania niniejszej umowy.  

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, 

które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z 

uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa 

harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, który Wykonawca jest 

zobowiązany opracować w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.  

Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wyżej wskazanego 

harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien 

uwzględnić. 

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie 

przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
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b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki 

generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonywania robót; 

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w 

stanie przewidzieć, pomimo zachowania należnej staranności; 

d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 

e) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 4 

niniejszej umowy. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 7 muszą być odnotowane w 

dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony 

ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 

przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robót dodatkowych okres 

przesunięcia będzie musiał być bardzo szczegółowo uzasadniony przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

Obowiązki stron. 

1. Obowiązki  Zamawiającego. 

1) Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 

(pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

2) Przekazanie pozwolenia na budowę wraz  z dziennikiem budowy. 

3) Przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego 

wszystkie branże przedmiotu umowy. 

5) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach 

określonych w § 7 niniejszej umowy. 

6) Regulowanie płatności wynikających z wystawionych, na zasadach 

określonych w § 3 niniejszej umowy, faktur. 

2. Obowiązki Wykonawcy. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłużenia 

Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. 

Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z 

zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena wyliczona tą 
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metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie odnośnie tej 

części przedmiotu umowy. Ceny tych samych składników cenotwórczych ( 

R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji 

przedmiotowych z danej branży robót. 

2) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją 

przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym , zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

3) Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonywania 

zamówienia. 

4) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej po zakończeniu robót; 

5) Opracowanie projektu organizacji  ruchu; 

6) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze 

służbami Zamawiającego; 

7) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, 

ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót.  

8) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny 

sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i 

parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę 

używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, 

zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 

budowy. 

9) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za 

użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia placu budowy; 

11) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.  Kierownik budowy 

przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ” zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. 
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U. NR 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz przedstawić go 

Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie; 

12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) 

egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i 

przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru 

końcowego przedmiotu umowy; 

13) Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

14)  Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca 

może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego. Wykonanie robót przez podwykonawców nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z 

warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

podwykonawcom, zobowiązany jest przestrzegać przepisów wynikających 

z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty 

w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

15) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie 

budowlanym, w tym księgi obmiarów oraz Dziennika budowy i 

udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub 

organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

16) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich 

branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru 

przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych 

obiektów; 

17) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru 

18) Przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych 

19) Zapewnienie kadry i nadzoru  z wymaganymi uprawnieniami; 

20) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

21) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac; 

22) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie 

po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania 

odbioru końcowego.  

 

 

 



 

29 

§ 5 

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie tj. 

………………………………………………………………………………………… 

posiadającego uprawnienia 

…………………………………………………………… numer 

uprawnień……………………………………………………………………….., z 

siedzibą: ………………………………………., tel. ……………………………..  

Kierownikiem budowy będzie: 

………………………………………………………, 

posiadający (-a) uprawnienia w 

specjalności…………………………..……………… 

Nr uprawnień: 

…………………………………………………………………………. 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz 

pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób 

wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu w 

następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków 

muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o 

których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie 

wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 

jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§ 6 

1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego 

przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 

rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 
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3. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Zamawiającego i 

winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do 

odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy 

odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych 

należy zapewnić udział służb geodezyjnych. 

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony 

ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo 

zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich 

odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji 

przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż do 7 dni od daty 

zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 

odbieranego elementu robót. 

5. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona obioru końcowego. 

Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do 

dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić 

najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również 

przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują 

odrębne przepisy. 

7. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której 

mowa w § 4 ust. 2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a 

w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, 

świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i 

atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i 

inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt 

uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać 

będzie wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy 

Zamawiającego  pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca 

nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z 

umowy; 
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot 

odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 

robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy 

zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia 

wad, wyznaczając odpowiedni termin;  fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda 

rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie 

były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych 

badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

§ 7 

 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat 

licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy postanowią, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za 

wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia 

odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na 

które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji 

producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku 

oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  
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3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w 

dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.  

4. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w 

okresach udzielonej gwarancji, odbywać się będą na wezwanie 

Zamawiającego, jednak nie częściej, niż co 12 miesięcy; 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w 

momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji; 

3) koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe 

w skutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby 

trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) normalnego zużycia budynku lub jego części; 

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz 

eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z 

zasadami eksploatacji. 

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone 

w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji 

obiektu” wraz z wykazem wybudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. 

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo 

opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich 

elementów objętych gwarancją. 

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i 

eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej 

gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść 

Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 

podlegających gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji 

nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się 

na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w 

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

10. W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji 

przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia 

zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z 

zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 



 

33 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez 

Użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad 

szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 

godzin. 

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest 

możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 

termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę  wyznaczonego terminu 

będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad lub usterki. 

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony 

Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa w ust. 

12, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 

kwoty zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z 

udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 

dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu 

naprawy. 

16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już 

upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub 

usterek w obu elementach. 

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres 

gwarancyjny zostaje wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia 

Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w 

zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki 

(uszkodzenia), których można było uniknąć, gdy w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej usterce. 

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie 

się na wniosek Zamawiającego o zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 

dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z 

udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek 
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Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w 

terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub 

usterki. 

§ 8 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego 

stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
powiedzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone 

w § 4 ust. 7 punkty od „a” do „e” niniejszej umowy i przerwa ta trwa 
dłużej niż 15 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo 
dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu 

terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru robót; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 



 

35 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie 
od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 
urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 
30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w 
ustępie 4c po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej 

Wykonawcy; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 

kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z 

zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 

przyjęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania części umowy będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w 
harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 
terminowo- finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu 
określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym, 
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obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 

7. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi 

obmiarami; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozlicznie danej roboty w oparciu o 

w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wybudowania.  Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). 

W przypadku braku odpowiednich pozycji – Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowy (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac 

nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
9. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

kosztorysów ofertowych, a ilości      wykonanych robót zgodnie z dokonanymi 

obmiarami. 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą 

do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji – Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) za zwłokę o oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 
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d) za korzystanie z usług podwykonawcy bez zgody zamawiającego – 

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy 
za każdy przypadek 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 
przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( to jest 
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami) 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia 
oraz za zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą 

potrącone z faktury końcowej Wykonawcy. 
 

4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość 
kar umownych. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, 
wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna 
będzie liczona od nowych terminów. 

7. Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 

1b i 1c nie mogą przekroczyć 20%  wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 ust.1 
niniejszej umowy. 
 

§ 10 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należnego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: 
……………………….zł 
słownie złotych: 

………………………………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: 

……………………………………………………… 

 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia 
zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze 

końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należne 
wykonanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała 
część tej. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po 

upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za 
wypadkiem kwot potrąconych na pokrycie roszczeń zamawiającego. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej 
umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w 
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dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający z aneksu do umowy. 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 12 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności: 
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości, co 

najmniej 500.000,00 zł oraz 
2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy 

przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia 
polisy.  

3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć 
Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy 
potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należnego wykonania 

umowy.  
 

§ 12 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę 

mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.  

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i 
sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.  

 
 

§ 13 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy 

może nastąpić za zgodą obu stronę wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
 

 

§ 14 

 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony 
poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 15 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 
 


