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SPIS TREŚCI
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Burmistrz Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20 ;

18-500 Kolno

tel. /086/ 278 21 33,

tel/fax /086/ 278 31 00

REGON 000523324

NIP 721-11-40-977

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:


art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późniejszymi zmianami),



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,

3.

Opis przedmiotu zamówienia

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego. Inwestycja obejmuje
kompleksowe wykonanie zadania pn.: „BUDOWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ
OBWODNICY KOLNA ŁĄCZĄCEJ DROGI 63 I 647” w zakresie:
Część Nr 1:
Ulica Dębowa:
-

Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 999 mb

– pow.

9 285 m2 wraz z

chodnikami 3 650 m2, ścieżką rowerową 1 297 m2, zjazdami 1163 m2
-

Budowa kanalizacji deszczowej dł. 948,5 mb

-

Budowa linii oświetleniowej dł. 434 mb z podłączeniami do sieci

Ulica Aleksandrowska:
-

Roboty rozbiórkowe budynków w pasie drogowym,

-

Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 405 mb

– pow.

3689 m 2 wraz z

chodnikami 1 487 m2 i zjazdami 395 m2
-

Budowa kanalizacji deszczowej dł.328 mb,

-

Przebudowa i budowa linii oświetleniowej dł. 409 z podłączeniami do sieci

-

Przebudowa linii telekomunikacyjnych,

Ulica Świerkowa:
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-

Budowa części ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 175 – pow. 1322 m2 wraz z
chodnikami 1429 m2 i zjazdami 398 m2 na całej ulicy

-

Budowa kanalizacji deszczowej dł. 141 mb

Część Nr 2:
Ulica Aleksandrowska i Dębowa:
-

Budowa kanalizacji sanitarnej dł. 880,5 mb

Ważne:
-

Na część Nr 1 oferent zawrze umowę z Zamawiającym

-

Na cześć Nr 2 oferent zawrze umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i
Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o.o. w Kolnie ul. Witosa 4,

3.2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji technicznej i
przedmiarach, z której wyciąg jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji

3.3.

Sposób realizacji i finansowania części 1.
-

Rok 2009 – 55 % wartości zadania

-

Rok 2010 – 45 % wartości zadania

3.4 Strony dopuszczają zmiany w formie aneksu, dotyczące rocznego układu realizacji i
finansowania określonego w pkt 2 - na wniosek Zamawiającego.
4.

Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne wa runki, jakim musza
odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 29.10.2010 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko wykonawca, który:
8.1.

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia należy złożyć:
8.1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
8.1.2

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane

uprawnienia - należy dostarczyć

kserokopie uprawnień

budowlanych osób, wszystkich branż, które będą wykonywać zamówienie i
zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz
na

roboty

elektryczne

uprawnień

kwalifikacyjnych

na

dozór

i

eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
8.1.3

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy o zamówienie
publiczne.

8.2.

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 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. Dla potwierdzenia należy złożyć:
8.2.1

oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania
zamówienia – wg wzoru Nr 2

8.2.2

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony zgodnie z zał. Nr 3, z
którego będzie wynikać, że osoby te mają kwalifikacje niezbędne do
wykonania zamówienia. Kierownicy robót budowlanych (branży sanitarnej,
drogowej i elektrycznej) wskazani przez Wykonawcę muszą mieć
uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia,

8.2.3

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli
okres

prowadzenia

działalności

jest

krótszy

-

w

tym

okre sie,

o dpow iadając ych sw oim rodzajem robotom budow lanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości minimum 5 000 000 zł w jednym roku; w
wykazie należy podać wartość robót oraz daty i miejsca wykonania oraz dostarczyć
dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie w ilości
minimum 3 zamówienia — wykaz należy sporządzić zgodnie z zał. Nr 4;
8.2.4

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca oraz pisemne zobowiązania innych
podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i
urządzeń, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia,
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którymi będzie dysponował: Koparka, Rozściełacz mas mineralno – asfaltowych
wyposażony w elektryczny układ kontroli równości i ubijaki zagęszczającej, Walec
ogumiony, Walec wibracyjny stalowy ciężki,

Samochody samowyładowcze –

wyposażone w plandeki – w ilości zapewniającej ciągłość dostawy masy, wykaz
należy sporządzić zgodnie z zał. Nr 5;
8.2.5

dokument stwierdzający, że wykonawca posiada zabezpieczenie pozysku
masy bitumicznej - własną wytwórnię mas - na wykonanie zadania w
odległości nie większej niż 60 km od miejsca jej zbudowania . W przypadku braku
własnej wytwórni należy dostarczyć umowę przedwstępną z właścicielem wytwórni
potwierdzającą pozysk materiału na przedmiotowe zadanie.

8.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Dla potwierdzenia należy złożyć:
8.3.1 oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia – wg wzoru Nr 2,
8.3.2 informacje banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek
bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 1000 000,00 zł,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;
8.3.3

polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na sumę minimum 3 000 000,00 zł.

8.4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Dla potwierdzenia
należy złożyć:
8.4.1 oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy - Prawo zamówień publicznych – wg wzoru Nr 2
8.4.2

aktualne

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

oraz

w łaściw ego oddziału Zakładu U bezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzających

odpowiednio,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu — wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.4.3

aktualną

informację

zaświadczenia

z

Krajowego

właściwego

organu

Rejestru
sądowego

Karnego
lub

albo

równoważnego

administracyjnego

kraju

pochodzenia osoby o niekaralności podmiotu gospodarczego, osoby
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fizycznej lub urzędujących członków władz osoby prawnej lub spółki w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
8.4.4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, że w stosunku do
podmiotu zbiorowego (Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 28 października 2002r. — Dz. U. Nr 197,
poz. 1661) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
8.5. Spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy. Dla
potwierdzenia należy złożyć:
8.5.1 Oświadczenie, że spełnia i akceptuje warunki określone w SIWZ oraz że
akceptuje warunki określone we wzorze umowy – stanowiącym załącznik Nr 5 i
6 do SIWZ
9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wy konawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
9.1 Wykonawcy łącznie z formularzem ofertowym (wzór nr 1) dla potwierdzenia, spełnienia
wymaganych warunków do realizacji zamówienia, powinni załączyć dokumenty wymienione
w pkt. 8 oraz:
a)

w przypadku Spółki Cywilnej należy przedłożyć umowę spółki i wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla każdego wspólnika,

b)

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
wykonawców składa wymagane dokumenty oraz umowę regulującą współpracę
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zawartą na okres nie
krótszy niż okres gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby w/w umowa:
- ustanawiała pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- stwierdzała, że partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (art. 141 ustawy prawo
zamówień publicznych);
- była zawarta z notarialnie potwierdzonymi podpisami;

9.2. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z zał. Nr 2,
9.3. Dowód uiszczenia wadium.
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9.4. Szczegółowe kosztorysy ofertowe.
9.5 Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-

Zamiast dokumentów o którym mowa w pkt. 8.1.1 ; 8.4.2 ; 8.4.4 składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-

Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.4.3 składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

-

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 9.5
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym

organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie
wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 9.5
10.1.1.1

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonaw cami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów,
Upoważnionymi do udzielania wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia są
osoby podane w punkcie 11 niniejszej specyfikacji.
10.2

Oferenci mogą zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, w
trybie art. 38 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych. Prośbę o wyjaśnienie należy
doręczyć zamawiającemu nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

10.3

Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono
SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

10.4
10.5

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie, przed terminem składania ofert,
możliwość zmodyfikowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
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dozwolonym ustawą prawo zamówień publicznych. O wprowadzonych zmianach zostaną
powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania, oraz informacja ta będzie zamieszczona na
stronie internetowej.
10.5.1.1

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

10.6 Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
-

Tomasz Bronicki tel. (86) 278 21 33
w godz. 7 30 - 15 30 od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego.

11.2

Zapytania o wyjaśnienia SIWZ można kierować wyłącznie fax/086/ 278 31 00 Z
potwierdzeniem ich pisemnie

12. Wymagania dotyczące wadium
12.1.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 120 000,00 zł (słownie: sto
dwadzieścia tysięcy zł tysięcy złotych)

12.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
-

pieniężnej - na konto Urzędu Miasta Kolno –Bank Spółdzielczy w Kolnie Nr 85 8754
0004 0000 8341 2000 0060 z adnotacją -„Wadium przetargowe - „BUDOWA PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ OBWODNICY KOLNA ŁĄCZĄCEJ DROGI 63 I 647”. Kwota wadium
musi się znajdować na w/w koncie przed upływem terminu składania ofert.

-

poręczeniach bankowych lub

-

gwarancjach bankowych,

-

gwarancjach ubezpieczeniowych,

-

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275 ).

W każdym przypadku cesja na rzecz Urząd Miasta Kolno w kwocie 120 000,-zł. i oryginały
stosownych dokumentów należy złożyć przed terminem otwarcia ofert w Sekretariacie Urzędu
Miasta.
12.3. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres
związania ofertą.
12.4. Zwrot wadium następuje na warunkach, określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy prawo
zamówień publicznych.
12.5. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
12.6. Na wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium zaliczone zostanie na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dotyczy to wyłącznie formy
pieniężnej (art. 148 ust. 4).
12.7. Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone.
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13. Termin związania z ofertą
13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenia tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
13.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. 0pis sposobu przygotowania ofert
14.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu „oferta" /wzór -nr l/ w języku
polskim, czytelnie /komputerowo, maszynopis lub pismo ręczne/, podpisana przez osoby
upoważnione.
14.2. Do oferty winny być załączone dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją oraz
stanowiące podstawę do oceny oferty w zakresie kryteriów i warunków przetargu.
14.3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załączniki przedstawia kserokopie winny one być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
wraz z jej pieczątką imienną lub potwierdzone notarialnie.
14.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie lub wspólnie z innymi
wykonawcami).
14.6. Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:
a) zaadresowanej do zamawiającego na adres podany na wstępie
b) posiadającej oznaczenia: nazwę i adres oferent „Oferta na budowę północno – zachodniej
obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647" „Nie otwierać przed 07 kwietnia 2009 r. godz.
1015”.
14.7. Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej już oferty, do terminu oznaczonego do
składania ofert. Zmiana do ofert powinna być sporządzona w sposób opisany w pkt. 14.1 –
14.6 z dopiskiem na kopercie „ZMIANA OFERTY”.
14.8. Wykonawca może złożyć oświadczenie o wycofaniu oferty do terminu oznaczonego do
składania ofert, wówczas na kopercie należy umieścić napis „WYCOFANIE OFERTY na
przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Budowa północno –
zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647 ".
14.9. W przypadku, gdy:
- ofertę składa grupa wykonawców występujących wspólnie oferta winna być podpisana przez
uprawnionych przedstawicieli.
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- ofertę składa spółka cywilna oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników.
14.10.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i innych

dokumentów.
14.11. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
14.12. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
15.1. Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w
niniejszej specyfikacji należy złożyć w pokoju 113 Urzędu Miasta w Kolnie - do dnia 7
kwietnia .2009 r, godz. 1000.
15.2. Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby
one mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej.
15.3. Oferty złożone po terminie jw. - bez otwierania zostaną zwrócone wykonawcy po upływie
terminu przewidzianego na złożenie protestu.
15.4 Otwarcie ofert nastąpi przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej w obecności
członków tej Komisji - w dniu

7 kwietnia 2009 roku. o godz. 10

15

w siedzibie

Zamawiającego w pokoju 001.
15.5. Przy otwarciu ofert mogą być obecni wykonawcy i inne osoby. Na wniosek wykonawcy
nieobecnego przy otwarciu ofert zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których
mowa w pkt 15.6.1 i 15.6.3 niniejszej specyfikacji.
15.6. Otwierając oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej;
15.6. l .

Podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia (przed otwarciem ofert).
15.6.2. Oznajmia:
- czy oferty wpłynęły w ustalonym terminie,
- czy koperty nie znajdują się w stanie naruszonym,
15.6.3. Informuje o:
- nazwie i adresie siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- cenie oferty z VAT,
- terminie wykonania zamówienia,
- okresie gwarancji,
- warunkach płatności zawartych w ofercie
Dane jw. odnotowywane są w protokole.
15.7. W postępowaniu niejawnym Komisja Przetargowa dokonuje sprawdzenia przedłożonych
ofert i dokumentów oraz dokonuje sprawdzenia ceny oraz warunków, wg zasad
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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15.8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
15.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert, w
oparciu o art. 87 ust. l ustawy. Nie mogą być prowadzone jakiekolwiek negocjacje między
zamawiającym a wykonawcą.
15.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenie dokumentów dotyczących
wiarygodności wykonawcy, wymienionych w załącznikach do oferty - w ciągu dwóch dni.
16. Opis sposobu obliczania ceny oferty
16.1. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
16.2. Cena ryczałtowa całej oferty winna wynikać z załączonego do oferty kosztorysu
ofertowego i ujmować koszty wynikające z przedmiaru robót a także uwzględniać koszty
związane z:
 organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy;
 opracowaniem „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia";
 sfinansowaniem kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności;
 zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie budowy;
 obsługa geodezyjna budowy;
 ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie
ubezpieczenia budowy);
 ubezpieczeniem od szkód powodziowych, nawalnego deszczu i huraganu oraz sfinansowanie
kosztów likwidacji ich ewentualnych skutków;
 koszty związane z montażem i demontażem urządzeń do dostawy wody w okresie budowy;
 po zakończeniu robót, uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych;
 uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień zarządców dróg i sieci wraz z opłatami,
 opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz
geodezyjnego

operatu powykonawczego zarejestrowanego w Ośrodku Dokumentacji

Geodezyjno - Kartograficznej - 3 egz.;
 W cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające ze SIWZ, warunków
umowy. Do ceny oferty należy doliczyć należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą
ustawą o podatku od towarów i usług.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawca
17.1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich, w których również nastąpi jej zapłata.
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18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
18.1. Ustala się. że jedynym kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych
warunków wyłącznie cena z podatkiem VAT – 100 %
Wg wzoru: x = A/B x 100
gdzie: A – cena najniższa zakwalifikowanej oferty
B – cena podana w rozpatrywanej ofercie
Wykonawca musi spełniać warunki określone w punkcie 8 niniejszej specyfikacji.
18.2

Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli:

18.2.l jest niezgodna z ustawą;
18.2.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
18.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
18.2.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
18.2.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
18.2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
18.2.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3;
18.2.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18.3

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.4. W przypadku, gdy złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
18.5

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

18.6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli,
18.6.1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1)
18.6.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na

sfinansowanie zamówienia;

18.6.3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
I8.6.4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
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18.6.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wybo rze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19.1. Wzór umowy w załączeniu. Umowa winna być podpisana w terminie nie krótszym niż 7
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem okresu związania z ofertą.
19.2. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie wysłane wszystkim uczestnikom postępowania,
zostanie ogłoszone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń zamawiającego, oraz na stronie
internetowej.
19.3. W

zawiadomieniu

do

wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

/oferta

najkorzystniejsza/ zostanie podany termin zawarcia umowy.
19.4. W umowie Wykonawca określi roboty, ich zakres oraz wartość – które wykona osobiście,
oraz roboty wykonane za pomocą Podwykonawców.
19.5. Zamawiający

i

Wykonawca

ponoszą

solidarnie

odpowiedzialność

za

zapłatę

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
20.1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie.
20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu;
poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach.
20.3. Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwoty zabezpieczenia.
20.4. Zwrot zabezpieczenia następować będzie na zasadach określonych w art. 151 ustawy
prawo zamówień publicznych, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu
rękojmii za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
20.5. Jeśli zabezpieczenie wniesione będzie w formie pieniężnej zamawiający zwróci je łącznie z
odsetkami bankowymi Jednak po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego
21.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
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22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
22.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie
ustawy, wykonawca może wnieść pisemny protest do zamawiającego
22.2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać
się z jego treścią.
22.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia jak również dotyczący postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
22.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
22.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny.
22.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a
także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
22.8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
22.9. O

zawieszeniu

terminu

związania

ofertą

zamawiający

informuje

niezwłocznie

wykonawców, którzy złożyli oferty.
22.10. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu
protestu.
22.11. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając
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wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia
protestu.
22.12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się
wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na
korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 22.11;
2) do upływu terminów, o których mowa w pkt. 22.3, jeżeli protest dotyczy treści
ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.;
22.13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia
protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w
zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do
zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
22.14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 22.11 nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane
zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się
w wyniku wniesienia protestu.
22.15. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 22.11 nie mogą
następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
22.16. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.
22.17. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:
1) jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego
protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;
2) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania;
3) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.
22.18. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia,
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty,
–

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

22.19. Protest inny, niż wymieniony w pkt. 22.18 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od
dnia jego wniesienia.
22.20. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 22.18 i 22.19 uznaje
się za jego oddalenie.
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22.21. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i
terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który
wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w
wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej,
na której jest udostępniana.
22.22. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań
nie zostało uwzględnione.
22.23.

O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie

wszystkich wykonawców.
22.24.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty.
22.25.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie
przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

Kolno, dnia 2009-03-12

Zatwierdzam:

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Wzór formularza ofertowego.
Wzór oświadczenia z art. 22 i art. 24 Pzp.
Wzór - wykazu personelu kierowniczego.
Wzór - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.
Wzór - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował
wykonawca
6. Projekt umowy z Zamawiającym
7. Projekt umowy z PECiGWŚ sp. z o.o. w Kolnie
8. Wyciągi z projektów budowlanych .
9. Przedmiary robót.
10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
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Załącznik nr 1

Sprawa: RG.3410-2/09

....................................................
Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Dane dotyczące oferenta
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
NIP..............................................

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

Dane dotyczące zamawiającego
Burmistrz Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa północno - zachodniej
obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647", składam niniejszą ofertę.
Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za kwotę:
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
W tym
część Nr 1:

cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
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(słownie: ...............................................................................................................)
część Nr 2:

cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Jednocześnie oferuję:
-

termin wykonania zamówienia.......................................................

-

okres gwarancji...............................................................................

Oświadczam, że:
- akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy
- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
- zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję go,
- wykonam roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej,
- wniosłem wadium w wysokości........................zł w dniu..................w
formie .............................................
- następujące części zamówienia wykonam przy pomocy podwykonawców:
- .............................................
- .............................................
- .............................................
-

nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą
określony przez zamawiającego w SIWZ,

-

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie
zaproponowanym przez zamawiającego, nie później jednak niż w okresie związania
ofertą.

Zastrzegam ujawnienie następujących danych zawartych w dokumentach dołączonych do
niniejszej oferty:...........................................................................................................
......................................................................................
Do składania wyjaśnień przed Komisją Przetargową Upoważniamy
Pana/Panią.....................................................
Integralną częścią niniejszej oferty są:
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
Miejscowość, dnia......................
/podpis wykonawcy/
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Sprawa: RG.3410-2/09

....................................................
Pieczęć Wykonawcy /REGON/
Nazwa wykonawcy ...........................................................................
Adres Wykonawcy.............................................................................
OŚWIADCZENIE
Złożone zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
inwestycyjnego „Budowa północno – zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647"
ja (imię i nazwisko),...........................................................zamieszkały..................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................
jako (stanowisko służbowe) ........................................................................ w imieniu swoim
i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności, niezbędne do
realizacji przedmiotu zamówienia ,

2.

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

3.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp

5.

nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Miejscowość.............................dnia....................2009 r
..............................................................
/podpis osoby uprawnionej

/
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Zał. Nr 3 do SIWZ

....................................................
Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Sprawa: RG.3410-2/09
Nazwa Wykonawcy ...........................................................................
Adres Wykonawcy .............................................................................
Zadanie: „Budowa północno - zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647"

WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH KIEROWNICZE FUNKCJE NA BUDOWIE
Proponowana rola
Imię i Nazwisko

Wykształcenie

w realizacji

Numer i opis

zamówienia

uprawnień

W złączeniu odpis uprawnień i wpisów do stosownych izb
...................................... , dn. ....................................
Podpisano :
................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
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Zał. Nr 4 do SIWZ

Sprawa: RG.3410-2/09

....................................................
Pieczęć Wykonawcy /REGON/
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Zadanie: „Budowa północno - zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647"
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE
OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.
Lp.

Odbiorca / Miejsce
wykonania*

Wartość

Zakres przedmiotowy

Daty
rozp./zakończenia

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że każda w/w robota została wykonane należycie (np.:
referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek).

______________________________
Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do

_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy

Zał. Nr 5 do SIWZ

....................................................
Pieczęć Wykonawcy /REGON/
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Sprawa: RG.3410-2/09
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Zadanie: „Budowa północno - zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647"
WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ,
KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA.
Nazwa wykonawcy

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

Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa urządzenia

Data .....................
Uwagi

Do wykazu należy załączyć:
1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania
zamówienia narzędzi i urządzeń,

______________________________
Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do

_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 6

Projekt umowy
UMOWA Nr ....................../09
na zadanie ,,BUDOWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ OBWODNICY KOLNA
ŁĄCZĄCEJ DROGI 63 I 647 ” – Umowa Nr KSI (SIMIK 07-13)
WND-RPPD.02.01.02-20-091/08 realizowane w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013
Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej
Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego
Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa
z dofinansowaniem ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Umowa zawarta w dniu …………………..……. 2009 roku w Kolnie pomiędzy:
Gminą Miejską Kolno ul. Wojska Polskiego 20
REGON 000523324
NIP 721-11-40-977 reprezentowaną przez:
1. mgr inż. Andrzeja Dudę – Burmistrza Miasta Kolno
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”:
a ………………………….
Siedziba: ……………………..
Nr telefonu/faks: ………………… fax: ………………….
REGON: ……………..
NIP …………………
KRS ..........................................
reprezentowanym przez:
1. …………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą"
§ 1.
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego
stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,
kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy
zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.
3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiały i urządzenia Wykonawcy.
4. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu
25

5.

6.

7.
8.

umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym
zakończeniu odbiorów częściowych.
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą
techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i
materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na
wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone
przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą
Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien
czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności.

§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
„Budowa północno – zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi 63 i 647":
Ulica Dębowa:
- Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 999 mb – pow. 9 285 m2 wraz z
chodnikami 3 650 m2, ścieżką rowerową 1 297 m2, zjazdami 1163 m2
- Budowa kanalizacji deszczowej dł. 948,5 mb
- Budowa linii oświetleniowej dł. 434 mb z podłączeniami do sieci
Ulica Aleksandrowska:
- Roboty rozbiórkowe budynków w pasie drogowym,
- Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 405 mb – pow. 3689 m 2 wraz z
chodnikami 1 487 m2 i zjazdami 395 m2
- Budowa kanalizacji deszczowej dł.328 mb,
- Przebudowa i budowa linii oświetleniowej dł. 409 mb z podłączeniami do sieci
Ulica Świerkowa:
- Budowa części ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 175 – pow. 1322 m2 wraz z
chodnikami 1429 m2 i zjazdami 398 m2 na całej ulicy
- Budowa kanalizacji deszczowej dł. 141 mb
W zakres zamówienia wchodzi:
- Pełna obsługa geodezyjna,
- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień
opłatami,

zarządców dróg i sieci wraz z

2. Zakres robót zgodny z projektem budowlanym i przedmiarami.
3. Prace należy wykonać w oparciu o opisy robót i przedmiary zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
4. Materiały do budowy – Wykonawcy.
§ 3.
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- protokolarnie przekazanie frontu robót,
- zapewnienie nadzoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w
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§ 2 umowy,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone
w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy - dostarczenie oświadczenia
kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z
kserokopią uprawnień i wpisu do stosownej izby oraz planu BIOZ,
- W terminie 14 dni od daty podpisania umowy – dostarczenie w układzie
miesięcznym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
- dbanie o prawidłowe prowadzenie prac budowlanych - zgodnie z technologią
budowy ulicy z pełną infrastrukturą
- poprze dostosowanie czasowe i
technologiczne w harmonogramie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy
Aleksandrowskiej i Dębowej,
- przyjęcie frontu robót,
- zagospodarowanie miejsca składowania materiałów oraz zapewnienie wody i
energii w okresie realizacji robót na własny koszt
- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w
trakcie wykonywania robót .
- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, i
warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz
wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą
uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;
- współpraca ze służbami Zamawiającego,
- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i
posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących
poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz
wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania
przedmiotu umowy,
- ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w
okresie od przejęcia frontu robót do dnia ukończenia robót.
- wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
- przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,
- dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uzyskanie wszystkich uzgodnień i wniesienie wszystkich niezbędnych opłat w
celu realizacji zamówienia.
-

§ 4.
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem
technicznym, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,
kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego
wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach
określonych w umowie.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem
następujących Podwykonawców: ................................................................................
Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców: .............................................................
Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.
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Odmienne postanowienia są nieważne. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego
własne.
§ 5.
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminach:
- rozpoczęcie ustala się na dzień ........................................................
- zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień ........................ roku.
2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się zgłoszenie Zamawiającemu robót do
odbioru końcowego wraz z , przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się
w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej
umowy.
3. Przekazanie placu budowy odbędzie się po podpisaniu umowy w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy.
§ 6.
Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe,
ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności przekazanie:
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- dziennika budowy,
- protokołów technicznych lub częściowych,
- protokołów badań,
- aprobat technicznych,
- atestów i certyfikatów jakości,
- deklaracji zgodności z PN,
- pozostałych dotyczących przedmiotu umowy
4. Odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia o osiągnięciu gotowości. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo
zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego listownie oraz wpisem do dziennika budowy. Termin biegnie od dnia, w
którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie
wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający
może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez
Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania
wynikającego z umowy.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiór
końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w
protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i
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powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie
inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie
wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do
wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie netto ................................. zł, plus należny
podatek VAT w wysokości .................................................... zł. Łącznie wynagrodzenie
brutto
wynosi ....................................................... zł słownie: ......................................................
.........
Sposób realizacji i finansowania
Rok 2009 – 55 % wartości zadania
Rok 2010 – 45 % wartości zadania
Strony dopuszczają zmiany w formie aneksu, dotyczące rocznego układu realizacji i
finansowania określonego w pkt 2 - na wniosek Zamawiającego.
Za roboty wystawiona będzie faktura VAT - częściowa obejmująca zakres rzeczowy w
danym miesiącu. Podstawę wystawienia faktury VAT częściowej stanowił będzie
„Protokół odbioru robót w toku” podpisany przez przedstawicieli umawiających się
stron.
Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia
faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności za poprzedni
okres rozliczeniowy wobec podwykonawcy robót, których wartość przekracza 10 000 zł.
Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
……………………………………………………………………………..
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową VAT
wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót w ciągu 10 dni po
odbiorze robót płatną w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez
Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o
dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
§ 8.
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel
określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
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5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia
należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady
wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu
lub rozwiązania technicznego.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający może:
a)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b)
dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi
Zamawiający może:
a)
żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b)
żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

1.

2.
3.

4.

§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania robót
Strony ustalają, że Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy tj. ......................-zł,
słownie: ..................................................................... w formie ..........................
Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty stanowi 30% kwoty wymienionej w pkt 1 tj.....................................
Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w pkt 2 nastąpi w terminie 30
dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych – tj. całego przedmiotu umowy
dla Zamawiającego jako należycie wykonanych.
Część zabezpieczenia określona w pkt 2 (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po
upływie okresu rękojmi.

§ 10.
Roboty dodatkowe
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub
jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej
Umowy.
2. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe i zamienne zlecone przez Zamawiającego
ustala się wg elementów kosztorysowania zawartych w ofercie przetargowej.
§ 11.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
§ 12.
Kary umowne
1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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-

b)

c)
d)

za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady
stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w
okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §
7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez
potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.
za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego. Wysokość kary
umownej 30 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki staje się wymagalne: za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; za
każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 umowy. Zamawiający ma obowiązek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.
Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą
Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

§ 13.
Siła wyższa
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i
ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na
nią.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§ 14.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z
zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doręczenia.
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej
interpretacji.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
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rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Zał. do umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy wykonawcy wraz z kosztorysami

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Projekt umowy
UMOWA Nr ....................../09
na zadanie ,,BUDOWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ OBWODNICY KOLNA
ŁĄCZĄCEJ DROGI 63 I 647 ”
Umowa zawarta w dniu …………………..……. 2009 roku w Kolnie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie Spólka z o.o.
ul. Witosa 4
Nr telefonu/faks: 086 278 3179
REGON: 451086334
NIP 29101-12-895
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”:
a ………………………….
Siedziba: ……………………..
Nr telefonu/faks: ………………… fax: ………………….
REGON: ……………..
NIP …………………
KRS ..........................................
reprezentowanym przez:
2. …………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą"
§ 1.
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego
stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,
kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy
zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.
3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiały i urządzenia Wykonawcy.
4. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym
zakończeniu odbiorów częściowych.
5. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą
techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
6. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i
materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na
wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone
przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
7. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą
Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.
8. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien
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czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności.

§ 2.
Przedmiot umowy
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dł. 880,5 m w ulicy Aleksandrowska i Dębowej
W zakres zamówienia wchodzi:
- Pełna obsługa geodezyjna,
- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień zarządców dróg i sieci wraz z
opłatami,
2.
3.

Zakres robót zgodny z projektem budowlanym i przedmiarami.
Prace należy wykonać w oparciu o opisy robót i przedmiary zawarte w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4.
Materiały do budowy – Wykonawcy.
§ 3.
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- protokolarnie przekazanie frontu robót,
- zapewnienie nadzoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w
§ 2 umowy,
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone
w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy - dostarczenie oświadczenia
kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z
kserokopią uprawnień i wpisu do stosownej izby oraz planu BIOZ,
- W terminie 14 dni od daty podpisania umowy – dostarczenie w układzie
miesięcznym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
- przyjęcie frontu robót,
- zagospodarowanie miejsca składowania materiałów oraz zapewnieni wody i
energii w okresie realizacji robót na własny koszt
- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w
trakcie wykonywania robót .
- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, i
warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz
wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą
uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;
- współpraca ze służbami Zamawiającego,
- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i
posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących
poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz
wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania
przedmiotu umowy,
- ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w
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okresie od przejęcia frontu robót do dnia ukończenia robót.
wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,
dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
uzyskanie wszystkich uzgodnień i wniesienie wszystkich niezbędnych opłat w
celu realizacji zamówienia.

§ 4.
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem
technicznym, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,
kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego
wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach
określonych w umowie.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem
następujących Podwykonawców: ................................................................................
Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców: .............................................................
Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.
Odmienne postanowienia są nieważne. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego
własne.
§ 5.
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminach:
- rozpoczęcie ustala się na dzień ........................................................
- zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień ........................ roku.
4. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się zgłoszenie Zamawiającemu robót do
odbioru końcowego wraz z , przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się
w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej
umowy.
5. Przekazanie placu budowy odbędzie się po podpisaniu umowy w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy.
§ 6.
Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe,
ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności przekazanie:
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- dziennika budowy,
- protokołów technicznych lub częściowych,
- protokołów badań,
- aprobat technicznych,
- atestów i certyfikatów jakości,
- deklaracji zgodności z PN,
- pozostałych dotyczących przedmiotu umowy
4. Odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia o osiągnięciu gotowości. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo
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zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego listownie oraz wpisem do dziennika budowy. Termin biegnie od dnia, w
którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie
wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający
może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez
Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania
wynikającego z umowy.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiór
końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w
protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie
inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie
wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do
wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.
§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
9. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie netto ................................. zł, plus należny
podatek VAT w wysokości .................................................... zł. Łącznie wynagrodzenie
brutto
wynosi ....................................................... zł słownie: ......................................................
.........
10. Za roboty wystawiona będzie faktura VAT – dopuszcza się częściowe fakturowanie do
wysokości 70 % wartości umowy, obejmujące zagaszany zakres rzeczowy. Podstawę
wystawienia faktury VAT częściowej stanowił będzie „Protokół odbioru robót w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron.
11. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia
faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności za poprzedni
okres rozliczeniowy wobec podwykonawcy robót, których wartość przekracza 10 000 zł.
Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
……………………………………………………………………………..
12. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową VAT
wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót w ciągu 10 dni po
odbiorze robót płatną w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
13. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez
Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o
dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
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§ 8.
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel
określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia
należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady
wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu
lub rozwiązania technicznego.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający może:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi
Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

5.

6.
7.

8.

§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania robót
Strony ustalają, że Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy tj. ......................-zł,
słownie: ..................................................................... w formie ..........................
Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty stanowi 30% kwoty wymienionej w pkt 1 tj.....................................
Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w pkt 2 nastąpi w terminie 30
dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych – tj. całego przedmiotu umowy
dla Zamawiającego jako należycie wykonanych.
Część zabezpieczenia określona w pkt 2 (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po
upływie okresu rękojmi.

§ 10.
Roboty dodatkowe
3. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub
jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej
Umowy.
4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe i zamienne zlecone przez Zamawiającego
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ustala się wg elementów kosztorysowania zawartych w ofercie przetargowej.
§ 11.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
§ 12.
Kary umowne
1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady
stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w
okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §
7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez
potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.
za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego. Wysokość kary
umownej 30 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki staje się wymagalne: za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; za
każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
b) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 umowy. Zamawiający ma obowiązek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.
Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
c) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą
Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.
d) W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 13.
Siła wyższa
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i
ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na
nią.
§ 14.
Postanowienia końcowe
9. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy ustawy z dnia
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29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
12. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z
zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doręczenia.
13. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
14. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej
interpretacji.
15. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
16. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Zał. do umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy wykonawcy wraz z kosztorysami

WYKONAWCA
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