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Nr postępowania:  9/2011 

Zamawiający: 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Słotwina 36 

58-100 Świdnica 

 

tel. 74-851-59-80 

fax. 74-851-59-82 

 

             
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4.845.000 EURO 

 

NA ROBOTY BUDOWLANE: 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin zamieszczenia SIWZ 13.09.2011 r.  
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I. Nazwa i adres zamawiającego. 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Słotwina 36 

58-100 Świdnica 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Przetarg nieograniczony 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę do wykonania zadania pn.: „Przebudowa 

modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej”. W ramach zamówienia 

przewiduje się wykonanie następujących prac: 

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe w zakresie objętym projektem technologicznym, 

2) Roboty technologiczne zgodnie z projektem technologicznym w tym: 

a) montaż  sitopiaskownika z płuczką piasku, 

b) wymiana pomp w przepompowni ścieków (1+1R),  

c) montaż zasuwy do osadnika wtórnego, 

d) przystosowanie istniejącej komory dotleniania ścieków na zbiornik biosorpcji, 

e) wymiana mieszadła w strefie defosfatacyjno-denitryfikacyjnej, 

f) demontaż zużytych instalacji technologicznych oraz montaż nowych: sekceje 

mieszające, sekcje natleniające, podnośniki powietrzne, kolektory sprężonego powietrza 

oraz rurociągi transportujące ciecz i osady, 

g) wymiana istniejących dmuchaw na nowe w obudowach dźwiękochłonnych, 

h) wymiana istniejącego wodomierza i montaż nowego przepływomierza 

elektromagnetycznego na rurociągu ścieków oczyszczonych z rejestracją przepływów, 

i) dostawa 2 szt. kontenerów na piasek i skratki o poj. 80 dm3 każdy,  

3) Roboty budowlane w tym: 

a) wykonanie konstrukcji wsporczej pod sitopiaskownik wraz pomostem roboczym, 

przynależnym do danego typu sitopiaskownika (wg wytycznych producenta 

sitopiaskownika), 

b) uzupełnienie tynków, malowanie ścian w pomieszczeniu dmuchaw. 

4) Roboty instalacyjne w tym: 

a) doprowadzenie wody rurą Ø32 do płukania sitopiaskownika. 

5) Instalacje elektryczne i AKPiA w tym: 

a) instalacja zasilająca oraz sterownicza dmuchawami poprzez sondę tlenową, 

b) instalacja zasilająca i sterownicza sito piaskownika, 

c) zasilanie elektryczne przepływomierza. 

6) Wyposażenie oczyszczalni w w tym: 

a) sprzęt BHP i p.poż zgodnie z projektem technologicznym, 

b) sprzęt laboratoryjny, 

c) myjka ciśnieniowa. 

7) Rozruch technologiczny oczyszczalni. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

45.25.21.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania ścieków 

45.30.00.00-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  

 

Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia.  

 

Do 30.11.2011 r. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy    

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

 

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – 

nie spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawcę(ów) oświadczeń o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 

 

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdz. V SIWZ, 

do oferty należy dołączyć: 

 

1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3  do SIWZ; 

1.2.  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,  

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone (wykaz musi zawierać min. 1 robotę budowlaną – robotę polegającą 

na modernizacji lub rozbudowie oczyszczalni ścieków, o wartości min 300 000 zł brutto) – 

załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca polegający na doświadczeniu innych podmiotów, 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia. 

1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (wykaz musi przedstawiać osobę z uprawnieniami do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającej co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 

robót przy realizacji inwestycji budowlanej w zakresie budowy lub rozbudowy  – załącznik nr 6 

do SIWZ). Jeśli Wykonawca będzie dysponował ww. osobą należy do oferty załączyć pisemne 
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zobowiązanie podmiotu udostępniającego do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia na okres niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia. 

1.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 

załącznik nr 7 do SIWZ; 

1.5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000 zł. 

 

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania. 

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z niniejszego postępowania, należy dołączyć 

do oferty:  

 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

potwierdzający, iż w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono 

upadłości, lub potwierdzający, że wykonawca po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, pod warunkiem, iż układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 

wg załącznika nr 4; 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

VIII. Wymagane dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ); 

2. Parafowany i zatwierdzony projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 

3. Potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 

4. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których 

uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) 

Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach 

(Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub 

jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) 

i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

IX. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych. 

  

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII SIWZ 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, 
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a powinien być wystawiony w języku polskim nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony w języku polskim nie wcześniej niż 3 miesiące 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 pkt 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 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

 

X. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 

1. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega 

wykluczeniu, tj. dostarczyć dokumenty o których mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego, 

3) Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”; w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum, 

4) W przypadku wygrania oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą są zobowiązani, przed podpisaniem umowy, dostarczyć umowę konsorcjum. 

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.  

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Marek Baliński (sprawy merytoryczne) w 

dni robocze w godz. 8.00 do 14.00, tel. 74-851-59-80 lub Sebastian Pietraga (sprawy proceduralne) 

w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00, tel. 74-852-30-67 wew. 209. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 

pisemnie. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się między Zamawiającym, a Wykonawcą również : 

-   faksem na nr 74-851-59-82  lub 

-   drogą elektroniczną na adres e-mail: sgpk@sgpk.pl 

pod warunkiem potwierdzenia treści na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanej treści 

pocztą). 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium.  

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium 

wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione na cały okres 

związania ofertą. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. 

1.Oddział w Świdnicy nr  55 1090 2369 0000 0001 1262 8642. W przypadku wnoszenia wadium w 

pieniądzu, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, o którym mowa w 

rozdziale XV pkt 1 niniejszej SIWZ, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym 

Zamawiającego, przed upływem tego terminu. Brak wadium na koncie Zamawiającego w 

wskazanym powyżej terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

Wadium wniesione w formach innych niż gotówkowej (np. gwarancji, poręczeniach) - oryginał 

należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego, a kopię wpiąć do oferty. Jeśli Wykonawca prześle 

ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał 

umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

 

XIII. Termin związania ofertą.  

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.  

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty należy przygotować ściśle według wymogów określonych przez Zamawiającego 

w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

4. Upoważnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do ofert.  

5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy  

i siedziby. 

6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 

nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym składane są wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

8. Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

9. Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 

dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę. Strony zawierające informacje nie 

wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 

muszą być numerowane i parafowane. 
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10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. 

11. Zaleca się złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej 

skład. 

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o., Słotwina 36, 58-100 Świdnica, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia: 27.09.2011 roku do godz.: 10:00 

 

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej 

adres. 

 

2.  Ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi kopercie lub 

opakowaniu, należy zakleić i opisać: 

"PRZETARG nr 9/2011 

Nie otwierać przed dniem 27.09.2011 r. przed godz. 10:30” 

 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu: 

 

dnia: 27.09.2011 roku o godz.: 10:30 

 

XVI. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia 

kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„zmiana nr .....” 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w 

miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.  

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2. Ceny ofertowe należy określić cyfrowo i słownie, według wzoru: 

cena netto + VAT = cena brutto 

 

UWAGA: zgodnie z zasadą określoną w § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 

listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie majà zastosowania zwolnienia od 

podatku od towarów i usług (Dz. U. 2008 nr 212 poz. 1337 z późn. zm.) – „końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”. 

 

3. Cena netto i brutto są wartościami ryczałtowymi. 

4. Zaoferowana cena netto i brutto musi być zgodna z wartością wynikającą z tabeli cen 

(załącznik nr 1 do formularza ofertowego).  

5. Ofertę należy wycenić w oparciu o załączony projekt budowlany, STWiORB i warunki 

terenowo-lokalizacyjne budowy. W przypadku materiałów i urządzeń, w których 
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w tabeli cen wskazano nazwę producenta należy wycenić materiały i urządzenia tych 

producentów „lub równoważne”. Wykonawca winien ująć w zaoferowanej cenie wszelkie 

roboty budowlane wynikające z projektu budowlanego, a nie ujęte w tabeli cen.  

6. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty wykonania robót wynikających 

z załączonego projektu budowlanego, a także: 

1) organizację, zagospodarowanie i likwidację zaplecza budowy, 

2) poniesienie kosztów ewentualnego wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody oraz 

pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania, 

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, 

4) naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu, 

5) przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, 

6) koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych. 

7. Wskazanym jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem 

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, 

a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, którymi mogą być: 

a) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

b) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjęto stawkę podatku 

VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość 

podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert – niezwłocznie zawiadamiając 

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XVIII. Kryteria oceny ofert 

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego.  

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

Kryterium: cena – waga 100%   

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz 

jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.  

3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi  

100 pkt. 

4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 

przyznawać punkty według następujących zasad: 

                                    Cena oferty najniższej 

                                               Cena = --------------------------- x 100 pkt 

                                                              Cena oferty badanej 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 

zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w 

Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i 

porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.  
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XIX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym i wykonawcą.  

 

1.  Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

2.  Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

XX. Wykluczenie Wykonawcy 

 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

w następujących przypadkach: 

1) gdy przedstawione dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu nie będą spełniały warunków określonych 

w niniejszej SIWZ; 

2) Wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

3) Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert; 

4) Wykonawca złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ 

na wynik prowadzonego postępowania. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą. 

 
XXI. Odrzucenie oferty 
 

Zamawiający odrzuci ofertę, gdy nie będzie ona zgodna z SIWZ lub gdy zostanie złożona przez 

Wykonawcę, który zostanie wykluczony z postępowania. 

 

XXII. Uzupełnianie dokumentów.  

 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 

złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie 

przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

XXIII. Unieważnienie postępowania  

 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

 

 



 10 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny podanej w 

Formularzu Oferty. 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK 

S.A. 1.Oddział w Świdnicy nr  55 1090 2369 0000 0001 1262 8642. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 

ofert. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną z form określonych pkt. 4 . 

10. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

11. 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady, który to upływa wraz z końcem obowiązywania 

zaproponowanej gwarancji.  

 

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, podano w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

XXVI. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której 

dostępna jest SIWZ. 

4. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
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5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazał SIWZ.  

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  

 

XXVII. Zawiadomienia o dokonanym wyborze  

 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne.  

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści informacje, 

o których mowa w dziale XXVII pkt 3 ppkt 1 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostanie w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

1) formularz ofertowy (załącznik  nr 1 do SIWZ), 

2) projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), 

3) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ ), 

4) oświadczenie osoby fizycznej (załącznik nr 4 do SIWZ), 

5) wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ), 

6) wykaz kadry (załącznik nr 6 do SIWZ), 

7) oświadczenie dot. posiadania wymaganych uprawnień (załącznik nr 7 do SIWZ), 

8) Projekt budowlany (załącznik nr 8 do SIWZ), 

9) STWiORB (załącznik nr 9 do SIWZ). 

 

 

 

                                                                                                                   Zatwierdzono: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

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

 ( miejscowość, data ) 

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

 ( pieczęć firmowa wykonawcy )     

Świdnickie Gminne  

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 

Słotwina 36 

58-100 Świdnica 

 

 

 

Formularz ofertowy 

dotycząca postępowania  nr 9/2011 na wykonanie zadania pn: 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” 

 

Pełna nazwa wykonawcy: 

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

Adres siedziby wykonawcy: 

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

tel. .....................................     fax. .....................................   

tel. kom. .....................................      e-mail: .....................................      

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy wykonanie prac 

będących przedmiotem zamówienia za cenę: 

 

 

ZAOFEROWANA  CENA  BRUTTO  ZA  CAŁE ZADANIE ...................................................... ZŁ 

SŁOWNIE: ........................................................................................................................................... 

 

ZAOFEROWANA CENA NETTO ZA CAŁE ZADANIE .............................................................ZŁ 

SŁOWNIE: ........................................................................................................................................... 

 

STAWKA PODATKU VAT ...........% 

KWOTA PODATKU ….......................ZŁ 

SŁOWNIE: ........................................................................................................................................... 

 

 

Oświadczamy, iż powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją zamówienia, o których mowa w rozdziale XVII niniejszej SIWZ oraz, 

że za zaoferowaną cenę ryczałtową zobowiązujemy się do wykonania pełnego wymiaru prac 

wymienionych w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym oraz STWiORB.  

 

 

2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 36 miesięcy gwarancji. 

 

3. Termin realizacji prac: do 30.11.2011 r. 

 

4. Akceptujemy warunki płatności tj.: Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół 

bezusterkowego odbioru wykonanych robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru 

i zamawiającego. 

 

5. Akceptujemy załączony do oferty projekt umowy wraz ze wszystkimi zmianami. 
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6. Oświadczamy, iż pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

 

7. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w 

SIWZ najpóźniej w dniu podpisania umowy 

 

8. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr:     

……………………………………………..……………. 

wadium wniesione w formie gwarancji należy odesłać na adres:   

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

 

9. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:  

 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

1.   

2.   

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 
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      Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

 

 
TABELA CEN 

 

Nazwa zadania: 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

 

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

 

 

L.p. Opis elementu 

Wartość 

netto 

elementu 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość elementu 

brutto  

(kol. 3 + kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Wymiana dmuchaw – 2 szt., wymiana sekcji 

mieszających, natleniających, podnośników 

powietrznych, kolektorów sprężonego 

powietrza oraz rurociągów transportujących 

ciesz i osady oraz montaż zasuwy do osadnika 

– 1 szt. 

   

2 Montaż sitopiaskownika z płuczką piasku 

wraz z konstrukcją wsporczą i pomostem 

roboczym 

   

3 Demontaż wodomierza i montaż 

przepływomierza elektromagnetycznego 

   

4 Prace budowlane    

5 Wymiana 2 szt. pomp w przepompowni z 

orurowaniem, drabiną oraz układem 

sterowania z sondą hydrostatyczną z 

monitoringiem GSM/SMS 

   

6 Prace elektryczne    

7 Wyposażenie oczyszczalni    

8 Rozruch technologiczny    

RAZEM    

 

UWAGA! Wartości z wiersza „RAZEM” stanowić będą wartości ryczałtowe oferty 

i należy je przedstawić cyfrą i słownie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

SIWZ). 

 

 

 
……………………, dnia…………….                                                 ……………………………   

                                                                                                     podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                                do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA  Nr: …............... (PROJEKT) 

                                                                              

zawarta w dniu  ……….. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr ……………  

pomiędzy: 

  

Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Słotwina 36, 58-100 

Świdnica, 

reprezentowanym - przez: 

1. Lidię Mendak – Prezesa Spółki 

 

 zwaną dalej  "Zamawiającym" z jednej strony,  

a:   

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

z siedzibą w:  ……………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną  przez: 

1.   

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz     

Zamawiającego zadania p.n. „Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-

150 w Krzyżowej”, określonego szczegółowo w projekcie budowlanym oraz STWiORB.  

 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 

umowy i złożoną ofertą. 

 

3. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami 

lokalizacyjno-terenowymi placu budowy oraz warunkami prowadzenia robót i uwzględnił je 

w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 

2 Kodeksu cywilnego, 

b) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde 

żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań. 

 

2.  Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie …………………………. 

 

3.  Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie …………………………….., posiadający 

uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym ………………………. 

 

4.  Zakres nadzoru Zamawiającego określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 

 

5.  Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni 

od podpisania niniejszej umowy.  

 

6. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili 

wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 
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7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia istniejące na terenie budowy. 

 

8.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego i technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym, 

ze złożoną ofertą i SIWZ. 

 

9.  Wbudowywane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 

b) wymaganiom projektu budowlanego, 

c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 

zgodnie z prawem budowlanym. 

 

10. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca 

zobowiązany jest je przeprowadzić. 

 

11.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

a) urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy, 

b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

c) poniesienia kosztów zużytej w trakcie realizacji zamówienia energii elektrycznej i wody 

zgodnie ze wskazaniami liczników, 

d) oznakowania terenu budowy, 

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

f) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu, 

g) wykonania badań, prób, 

h) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku, 

i) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

j) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego, 

k) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

 

12.  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i strzec mienie znajdujące się na terenie budowy, a 

także zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie 

w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w zakresie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu i/lub osobom trzecim.  

 

§ 3 

 

1. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni od daty 

podpisania umowy. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi 

najpóźniej do dnia 30.11.2011 r. 

2. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy. 
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§ 4 

 

1.  Po zakończeniu robót, zgłoszeniu przez kierownika robót i potwierdzeniu gotowości odbioru 

przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

b) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

c) protokoły badań i sprawdzeń, 

d) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem (brutto) oraz netto (bez podatku VAT). 

 

2.  Zamawiający wyznaczy datę, powiadomi uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru 

końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o zakończeniu robót. 

 

3.  Zamawiający dokona odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 

7 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

 

4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b)  jeżeli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

 

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

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy; 

b) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy. 

 

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 

samym zakresie jak za swoje działania. 

 

3. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez wskazania w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający może bez przekazania formalnego 

zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. 

zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.  

 

§ 6 

 

1.  Wykonawca udziela 36- miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od 

dnia bezusterkowego odbioru końcowego i wystawi Zamawiającemu kartę gwarancji jakości 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  
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2   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od 

dnia ich ujawnienia. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

 

4.   Szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia 

a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, 

jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

 

5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu gwarancji.  

 

6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

7. W okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmii Wykonawca 

zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia potwierdzającej, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) obejmującej szkody 

wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na 

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł). 

 

§ 7 

 

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

przedmiotu umowy. 

 

2 Kary mogą zostać naliczone przez Zamawiającego w następujących przypadkach w 

wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 9 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, potrącane z 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od 

następnego dnia  po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto; 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. 

 

3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od przedmiotu umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość kosztów z tym 

związanych. 

 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte 

w wyznaczonym terminie.  
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§ 8 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………. PLN, co stanowi  5 % 

ceny ofertowej brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

w pełnej wysokości, w formie i  walucie określonej w SIWZ. 

 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w następujący sposób: 

a) 70 % w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym, 

b) pozostałe 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu  rękojmi za wady. 

 

3. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do 

instytucji  wystawiającej zabezpieczenie. 

 

4.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 

5. Okres rękojmi za wady upływa wraz z upływem terminu 36-miesięcznej gwarancji, o którym 

mowa w § 6 pkt 1. 

 

§ 9 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

……………. zł (słownie: …………………………………………………………..………….) netto, 

a z podatkiem VAT ………………….. zł (słownie: …………………………………………………) 

zgodnie z wynikiem przetargu. 

 

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej 

Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie 

realizacji umowy. 

 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez 

zamawiającego i inspektora nadzoru. 

 

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Świdnickiego Gminnego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. na konto Wykonawcy Nr ……………………………. 

w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie 

ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 

brakujących dokumentów. 

 

5.  Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

 

6.  Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu . 

 

§ 10 

 

1. W przypadku  zaistnienia konieczności udzielenia wykonawcy robót dodatkowych, zostaną one 

wycenione i wykonane przy użyciu tych samych składników cenotwórczych jak w ofercie. 

 

2 Wszelkie roboty dodatkowe, których konieczność zostanie potwierdzona protokołem konieczności 

zawierającym zakres i szacunkową wartość określoną kosztorysem wstępnym zatwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru, zostaną zlecone do realizacji dopiero po akceptacji przez Zamawiającego i 

podpisaniu przez strony dodatkowej umowy ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin  

realizacji. 
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3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, dla których nie przewidziano w ofercie 

składników cenotwórczych Wykonawca będzie stosował ceny materiałów, pracy sprzętu nie wyższe 

niż średnie kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej, publikowane w 

wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa Dolnośląskiego, natomiast dla stawki 

roboczogodziny „Rg”, kosztów pośrednich „Kp”, zysku „Z” oraz kosztów zakupu „Kz” będą 

stosowane stawki dla danej branży zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.     

 

§ 11 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają 

w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także 

powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo-

administracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków 

technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy. 

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany 

inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

 

4. W przypadku zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi 

spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on 

swoich obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.   

 

6. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia 

Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

w wykonaniu następujących zobowiązań: 

a) przekazania placu budowy, 

b) przekazania dokumentów budowy, 

c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej 

dokumentacji. 

 

7. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

w przypadku: 

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

b) siły wyższej (np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania), 

c) wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych. 

 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

9. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1,2,3,4,5,6,7 stanowi podstawę dla dokonania 

w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu 

do wykonania przedmiotu umowy. 

 

10. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodną wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy 

zawierający opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy. 
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11. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana 

postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

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

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużniej niż 7 dni. 

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

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, 

chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej 

umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

7. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

(inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia, 

8. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła do umowy, 

9. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn nie zależnych od niego, 

10. niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.     

 

§ 13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy prawo budowlane.  

 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 14 

 

1. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa: 

a) Oferta Wykonawcy; 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) Dokumentacja projektowa, w tym: 

- projekt budowlany, 

- decyzja pozwolenia na budowę, 

- projekty wykonawcze, 

- wycenione przedmiary robót po korektach arytmetycznych; 

d) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości). 

 

3. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają zapisy 

dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 

 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 

                                                             

 

 

    
Akceptuję projekt umowy 

 

………………..…………….………. 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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Załącznik do umowy 

 

 

………………………………..                                           …………………., dnia …………………. 

/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

Do umowy nr ……………… z dnia ……………… o wykonanie robót budowlanych. 

 

 

Dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-

150 w Krzyżowej” 
 

GWARANTEM jest: 

…………………………………. 

zwany także Wykonawcą 

 

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest: 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,  

Słotwina 36, 58-100 Świdnica, 

zwany także Zamawiającym. 

 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość realizacji zadania pn. „Przebudowa modernizacyjna 

oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” określonego w Umowie oraz w innych 

dokumentach będących integralną częścią Umowy. 

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 

mowa w punkcie 2.2. 

1.3 Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

1.4 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 

rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 

wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia (łącznie z 

VAT) określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na 

wolną od wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia (łącznie z VAT) określonego w § 9 ust. 

1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na 

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. 

d). 

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
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zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 

od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) i punkcie 2.1. f). 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d) i punkcie 2.1. e). 

2.3 Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości. 

2.4 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 

 

3. Przeglądy gwarancyjne 

3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co 6 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

4. Tryby usuwania wad 

4.1 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg 

niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 Rodzaj Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. Awarie powodujące brak 

możliwości 

funkcjonowania obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

naprawy 

2 godz. Dyrektor ds techn-ekspl. 

powiadamia wskazaną osobę 

u Gwaranta  i kierownictwo 

Zakładu Zamawiającego Usunięcie awarii w stopniu 

zabezpieczającym bezpieczną 

eksploatację. Jeżeli Gwarant nie 

wypełnił tego obowiązku, 

Zamawiający będzie 

upoważniony do usunięcia awarii, 

a Gwarant zostanie obciążony 

kosztami takiej interwencji, bez 

utraty uprawnień wynikających z 

tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady 

8 godz. 

Całkowite usunięcie awarii: 48 godz. 

B. Awarie powodujące 

ograniczenie możliwości 

funkcjonowania obiektu. 

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

naprawy 

2 godz. Dyrektor ds. techn-ekspl. 

powiadamia wskazaną osobę 

u Gwaranta  i kierownictwo 

Zakładu Zamawiającego Usunięcie awarii w stopniu 

zabezpieczającym bezpieczną 

eksploatację. Jeżeli Gwarant nie 

wypełnił tego obowiązku, 

Zamawiający będzie 

upoważniony do usunięcia awarii, 

48 godz. 
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a Gwarant zostanie obciążony 

koszami takiej interwencji, bez 

utraty uprawnień wynikających z 

tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady 

Całkowite usunięcie awarii 54 godz. 

C. Wady, które nie 

ograniczają , 

funkcjonowanie obiektu. 

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia 

24 godz. Dyrektor ds. techn-ekspl. 

powiadamia wskazaną osobę 

u Gwaranta i kierownictwo 

Zakładu Zamawiającego 

W przypadku wystąpienia 

(ujawnienia) wady w okresie 

gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest 

zawiadomić pisemnie 

Wykonawcę w terminie 

3 dni od daty jej wystąpienia 

(wykrycia). 

Całkowite usunięcie awarii: 

W zawiadomieniu, Zamawiający 

wyznacza termin na usunięcie 

wad. 

Wykonawca usunie wady 

bezpłatnie w terminie technicznie 

niezbędnym, wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

E. Wady wpływające na 

pracę urządzeń 

technologicznych 

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia. 

24 godz. Dyrektor ds. techn-ekspl. 

powiadamia wskazaną osobę 

u Gwaranta i kierownictwo 

Zakładu, Zamawiającego 

W przypadku wystąpienia 

(ujawnienia) wady w okresie 

gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest 

zawiadomić pisemnie 

Wykonawcę w terminie 

3 dni od daty jej wystąpienia 

(wykrycia). 

Działania zabezpieczające, 

umożliwiające dalszą pracę 

24 godz. 

Docelowe usunięcie awarii 

budowlanej: 

W zawiadomieniu, Zamawiający 

wyznacza termin na usunięcie 

wad. 

Wykonawca usunie wady 

bezpłatnie w terminie technicznie 

niezbędnym, wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

4.2 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

 

5. Komunikacja 

5.1 O każdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Gwaranta powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz e-mail'em na 

wskazane numery telefonów i adresy. W zgłoszeniu Awarii lub Wady Zamawiający 

kwalifikuje kategorię Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu 4. 

 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem 

i przekazują ją faksem Zamawiającemu. Przedstawiciel Zamawiającego (Dyrektor ds. techn-

ekspl. ) wydaje polecenie Gwarantowi usunięcia Awarii/Wady. Przedstawiciel Gwaranta jest 

zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia 

wady lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych w tabeli punktu 4. Potwierdzenie 

dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się 

powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie 

dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer 

Gwaranta. 

 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia 

o Awariach. 

5.2 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na 

żądanie drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. 

5.3 Wszelkie pisma należy kierować na adres: 

a) Zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., 

Słotwina 36, 58-100 Świdnica 



 26 

b) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………. 

5.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 5.3 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.5 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                    Zamawiający: 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Nazwa zadania: 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

 

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

 

 

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone 

w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 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. 

 

 

 

 ……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ 

 

Nazwa zadania: 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” 

 

 

Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy: 

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

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy: 

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

zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

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

pod numerem: ............................ .............................................................................  

 

 

Oświadczam, że w stosunku do działalności, którą prowadzę: 

1. nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,  

2. po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

 

……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Nazwa zadania: 

 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

 

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

 

 

L.p. 

Data 

realizacji 

(od – do) 

Przedmiot umowy 
Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wartość (zł), za jaką 

odpowiedzialny był 

Wykonawca 

Doświadczenie 

1 2 3 4 5 6 

     
własne/innych 

podmiotów* 

     
własne/innych 

podmiotów* 

     
własne/innych 

podmiotów* 

     
własne/innych 

podmiotów* 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

Wykonawca polegający na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 
 

ZAŁĄCZNIKIEM DO WYKAZU SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE ROBOTY 

TE ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE (NP. REFERENCJE) 

 

 

……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ KADRY 

 

 

Nazwa zadania: 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej” 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

 

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

 

 
* Jeśli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 7 wpisując „TAK”. 

** Jeśli Wykonawca będzie dysponował  wskazaną w  wierszu osobą należy w kolumnie nr 8 wpisać nazwę podmiotu, 

który  udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązania wskazanych w kolumnie nr 8 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

 

 

……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Branża 
Nr 

uprawnień 
Doświadczenie 

Wykonawca 

dysponuje 

osobami* 

Wykonawca 

będzie 

dysponował 

osobami** 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1        

2        

3        
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE DOT. POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 

 

 

Nazwa zadania: 

 

 

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150” 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

 

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

 

 

Oświadczam, że osoby wskazane w WYKAZIE KADRY (załącznik nr 6 do SIWZ), które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie 

z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego. 

 

 

 

……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-

150 w Krzyżowej” 

Zamawiający: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,  

    Słotwina 36, 58-100 Świdnica 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania ścieków 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

1 Zakres robót objętych umową 

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe w zakresie objętym projektem technologicznym, 

2) Roboty technologiczne zgodnie z projektem technologicznym w tym: 

a) montaż  sitopiaskownika z płuczką piasku, 

b) wymiana pomp w przepompowni ścieków (1+1R),  

c) montaż zasuwy do osadnika wtórnego, 

d) przystosowanie istniejącej komory dotleniania ścieków na zbiornik biosorpcji  

(wymiana mieszadła), 

e) wymiana mieszadła w strefie defosfatacyjno-denitryfikacyjnej, 

f) demontaż zużytych instalacji technologicznych oraz montaż nowych: sekcje 

mieszające, sekcje natleniające, podnośniki powietrzne, kolektory sprężonego 

powietrza oraz rurociągi transportujące  ciecz i osady. 

g) wymiana istniejących dmuchaw na nowe w obudowie dźwiękochłonnej, 

h) wymiana istniejącego wodomierza i montaż nowego przepływomierza  

elektromagnetycznego na rurociągu ścieków oczyszczonych z rejestracją 

przepływów, 

i) dostawa 2 szt. kontenerów na piasek i skratki o poj. 80 dm
3
, 

3) Roboty budowlane w tym: 

a) wykonanie konstrukcji wsporczej pod sito piaskownik wraz pomostem roboczym, 

przynależnym do danego typu sitopiaskownika (wg wytycznych producenta 

sitopiaskownika 

b) uzupełnienie tynków, malowanie ścian w pomieszczeniu dmuchaw,  

4) Roboty instalacyjne w tym: 

a) doprowadzenie wody rurą Ø32 do płukania sito piaskownika 

5) Instalacje elektryczne i AKPiA w tym: 

a) instalacja zasilająca oraz sterownicza dmuchawami poprzez sondę tlenową, 

b) instalacja zasilająca i sterownicza sito piaskownika 

c) zasilanie elektryczne przepływomierza  

6) Wyposażenie oczyszczalni w w tym: 

a) sprzęt BHP i p.poż zgodnie z projektem technologicznym, 

b) sprzęt laboratoryjny, 

c) myjka ciśnieniowa  

7) Rozruch technologiczny oczyszczalni 
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Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne 

funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się 

to w szczególności do urządzeń aktualnie eksploatowanych, silników, układów 

przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i 

przekaźników. 

2 Określenia podstawowe 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 

inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w 

Umowie, 

Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem 

wad, zgodnie z postanowieniami  warunków kontraktu a celów Kontraktu, której pełne 

nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie, 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN), 

Rozruch  technologiczny – zespół następujących kolejno czynności obejmujących badania 

procesowe mające doprowadzić do uzyskania wymaganego efektu inwestycji, 

Próba Eksploatacyjna – okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym osiągnięte, 

wymagane parametry eksploatacyjne będą utrzymywane przy wykorzystaniu dostępnych 

oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzędzi i środków technologicznych, z 

zachowaniem wszelkich warunków dopuszczalnego oddziaływania na środowisko. 

3 Podstawa wykonania prac objętych kontraktem /zamówieniem 

- Umowa , 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- Projekt budowlany  

- Pozwolenie na budowę dla zakresu prac objętych Kontraktem  

4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz 

instrukcje obsługi i konserwacji, dokumentacje ruchową na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, 

regulacje i naprawy danej części robót. Sporządzoną dokumentację Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + 1 kpl. w wersji elektronicznej. Instrukcje te winny 

być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie braki 

stwierdzone przez Inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach 
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O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

5 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 

dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca 

przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 

akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

niezbędne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 

budowy i wykończania robót Wykonawca będzie w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl 

ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 

związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania 

odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich 

wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku 

lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826); 

7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 

jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio oznaczyć, w sposób wyraźny i widoczny teren 

budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kołowej, w sposób 

umożliwiający w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego szybką ewakuację i dojazd 

służbom ratowniczym. 

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszą posiadać przeszkolenie z 

zakresu znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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8 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo 

budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić, aby personel 

nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez 

Wykonawcę oraz jego Podwykonawców wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w 

zakresie bhp i na wypadek wystąpienia awarii. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

9 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Terenu Budowy oraz wszystkich 

elementów oczyszczalni od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Do 

obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, Terenu 

Budowy. 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony 

fizycznej oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. W cenę 

kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty za korzystanie z mediów (woda, 

energia elektryczna) w czasie trwania kontraktu.  

10 Tablica informacyjna 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną o 

prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz 

wytycznymi w tym zakresie. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

11 Zabezpieczenie i ubezpieczenie kontraktu 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń umowy i 

ubezpieczenia robót, zgodnie z warunkami podanymi w kontrakcie. 

12 Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót  

muszą uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zmianami).  
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Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji 

projektowej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

danych rozwiązań. 

 

Wymagania dla urządzeń 

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne 

funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się 

to w szczególności do urządzeń aktualnie eksploatowanych, silników, układów 

przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i 

przekaźników. 

1) Sitopiaskownik z płuczką piasku 
a) wydajnośd  Qmax = ok. 50 m3/h 
b) wykonanie materiałowe: stal nierdzewna gatunku min. 1.4301 

2) Pompy zatapialne kompletne (ze stopami sprzęgającymi) w wykonaniu przeciwwybuchowym, z 
wirnikami wolnoprzelotowymi o parametrach pracy:  
a) wydajnośd Q = ok.17 m3/h, 
b) wysokośc podnoszenia H = min. 10 m, 
c) moc nominalna  - ok.1,5 kW 
d) prowadnice (rury) do montażu i demontażu pomp, łaocuch i szekle winny byd wykonane ze 

stali nierdzewnej min. 1.4301 
3) Zasuwy - korpus z żeliwa szarego, epoksydowany z zewnątrz i wewnątrz, jednoczęściowy,  

a) wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
b) uszczelnienie wykonane z NBR – materiału odpornego na zanieczyszczenia organiczne i 

ropopochodne występujące w ściekach  
4) Mieszadło zatapialne z kablem i zaczepem do podwieszenia kabla  (wymiana istniejącego  

FLYGT typ 4352.410) 
a) moc ok. 1,5 kW  
b) wykonanie stal kwasoodporna klasy ASTM 316L  
c) do ścieków komunalno-przemysłowych T do 40oC  
d)  montaż na prowadnicy kwasoodpornej 
e) wyciągarka z atestem  ze stali 1.4301 
f)  uszczelnienie wału  mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, zewn. węglik 

wolframu-węglik wolframu 
5) Dmuchawy przystosowane do pracy z falownikiem w obudowach dźwiękochłonnych 

a) wydajnośd Q = ok. 6,9 nm3/min 
b) moc – ok. 11 kW 
c) spręż – ok. 6 mbar 
d) sterowanie dmuchawami w taki sposób aby zapewniad utrzymanie zadanego stężenia tlenu 

w komorach, 
 

6) Kontenery na skratki i piasek szczelne: 
a) wykonanie materiałowe odporne na korozję, 
b) pojemnośd ok.80 dm3,  
c) ciężar nominalny odpadów ok. 80 kg 

13 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Jakikolwiek sprzęt, 
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maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

14 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

15 Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Rozbudowę, modernizację oraz próby końcowe oczyszczalni należy prowadzić przy 

zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych 

obiektach muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się 

do wykorzystania.  

16 Wymagania dotyczę przeprowadzenia rozruchu technologicznego 

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 
- całkowite zakooczenie robót budowlano-montażowych, 
- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia 

działania mechanicznego urządzeo), 
- przedłożenie zaświadczeo, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 
- zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia 

rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 

Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 
 przygotowanie do uruchomienia urządzeo i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów 
sterowania, 

 przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeo bez obciążeo oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

 regulację urządzeo energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na 
celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również optymalizację 
pracy urządzeo pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów przeróbki osadów ściekowych, 

 badania procesowe, kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych 
uzyskanych w trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i 
warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni, 

 zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową 
obsługą urządzeo i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

 kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeo, 

 opracowanie sprawozdao technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 
rozruchowych. 

 opracowanie instrukcji eksploatacji 
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Prace rozruchowe stanowią ostateczna fazę cyklu inwestycyjnego przed rozpoczęciem 

eksploatacji Próby Eksploatacyjnej. Przekazanie obiektów  do Próby Eksploatacyjnej 

nastąpi po wykonaniu prac regulacyjno-pomiarowych i prac rozruchowych oraz po oddaniu 

do użytku urządzeń i obiektów nie podlegających rozruchowi a warunkujących prawidłową 

eksploatację oczyszczalni. 

W sprawozdaniu z rozruchu należy przedstawić ustalone w trakcie rozruchu parametry: 

- natężenie charakterystycznych dopływów ścieków do oczyszczalni, 
- stężenie i ładunki zanieczyszczeo w ściekach dopływających do oczyszczalni i na odpływie w 

tym: 
o zawiesiny ogólnej, 
o ChZT, 
o BZT5, 
o fosfor ogólny 
o azot ogólny 

- objętośd zatrzymanych skratek, 
- ciężar objętościowy skratek, 
- ilośd zatrzymanego piasku w piaskowniku, 
- wilgotnośd pulpy piaskowej, 
- ilośd osadu nadmiernego, 
- uwodnienie osadu nadmiernego 
- dobowe zużycie wapna, 
- dobowe zużycie wody 

17 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. 

Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które 

posiadają: 
 Certyfikat na znak bezpieczeostwa wykazujący, ze zapewniono zgodnośd z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 

Dokumenty budowy 

1) Dziennik Budowy - Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z późn. zmianami w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

2) Pozostałe dokumenty budowy 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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c) protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji.   

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

e) korespondencję na budowie 

f) protokoły odbioru robót 

g) opinie ekspertów i konsultantów 

h) instrukcje zarządzającego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego 

18 Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie jest uzależniona od dostarczonej ilości lub zrobionej 

pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.  

W tym świetle: 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa) za całość wykonanych robót 

budowlanych wraz z rozruchem technologicznym. Cena Kontraktowa jest ostateczna i 

wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty.  

19 Odbiór robót 

1) Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

- sprawdzić zgodność z dokumentacja projektową 

- dokonać oględzin zewnętrznych, 

- sprawdzić działanie mechanizmów 

2) Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Przewiduje się Odbiór koocowy, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i 
założonych efektów, 

 Całkowite zakooczenie Robót oraz gotowośd do odbioru koocowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego, 

 Odbiór koocowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektorów nadzoru zakooczenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badao i pomiarów, Prób Koocowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z opisem przedmiotu zamówienia (projekty 
budowlane i specyfikacje techniczne).  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

20 Podstawa płatności 
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Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do 

których Wykonawca jest uprawniony.  

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji 

Projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartośd pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- obsługę geodezyjną, 
- rekultywację terenu, wywóz odpadów. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpid w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 

wliczad podatku VAT. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen Robót 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją.  

Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do 

kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie 

podstawą do zmian cen ryczałtowych i innych roszczeń Wykonawcy. 

 

 

 


