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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

KRS 0000126018, kapitał zakładowy 109 330 500 zł, NIP: 578-00-02-757
e-mail: epwik@epwik.com.pl
strona internetowa: http://www.epwik.com.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Wartość robót budowlanych nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 71 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 toku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7. Przedmiotem zamówienia jest:

Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga. Zadanie realizowane
będzie w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 Pn. „Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020. W ramach zadania planuje się
zaprojektowanie i wykonanie renowacji sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przy
zastosowaniu wykładziny termoutwardzalnej CIPP w następujących ulicach miasta Elbląga:

- ul. Marii Curie — Skłodowskiej,

- ul. Fryderyka Chopina,

- ul. Karola Szymanowskiego,

- ul. Piotra Kłoczowskiego,

- al. Grunwaldzka,

- ul. Mikołaja Kopernika,

- ul. Ogólnej,

- ul. Władysława Broniewskiego,

- ul. Króla Jana III Sobieskiego

Łączna długość kanalizacji przewidzianej do renowacji wynosi ca 3,37 krn, a zakres średnic od
DN200 do DN600.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego prac renowacyjnych wraz z uzyskaniem
uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych
(zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę),

- Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z renowacją kanalizacji deszczowej
wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do użytkowania obiektu (zawiadomienie
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające na przystąpienie do
użytkowania obiektu budowlanego). Podstawowe roboty budowlano-montażowe będą
obejmowały: bezwykopową instalację wykładziny w kanałach, bezwykopowe otwarcie
przykanalików włączonych do kanałów oraz remont studni kanalizacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno — użytkowym.
Oprócz robót podstawowych, dla kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do:
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- Wykonania czyszczenia przewodów i studni,
- Przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,
- Wykonania wszelkich prac przygotowawczych do instalacji wykładziny CIPP (usunięcie

wszelkich przeszkód, wykonanie niezbędnych napraw itp.)
- Obsługi geodezyjnej zadania - wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z jej

zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej,

- Wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i zabezpieczeń w nim
przewidzianych,

- Wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz wykonania
dróg tymczasowych,

- Oznaczenia terenu budowy i innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe (objazdy),

- Dokonywania wszelkich bieżących uzgodnień w trakcie prowadzenia robót,
- Wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w

obrębie pasów drogowych wraz z pokryciem kosztów związanych z czasowym zajęciem,
- Wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych i pojazdów na drogach i

dojazdach (np. drogi tymczasowe),
- Zabezpieczenia budowy i wykonanych robót,
- Zorganizowania przepompowania ścieków na czas prowadzonych robót wraz z dostawą

wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń w celu zapewnienia ciągłości przepływu
ścieków przez rurociągi tymczasowe,

- Wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska,

- Naprawy uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu,
- Przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej powykonawczej i w razie potrzeby inspekcji

telewizyjnych „śródwykonawczych”,
- Likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu,
- Odtworzenia nawierzchni utwardzonych na drogach i ciągach pieszych uszkodzonych w

trakcie prowadzenia robót,
- Przeprowadzenia czynności odbiorowych — zgodnie z zakresem opisanym w programie

funkcjonalno — użytkowym,
- Przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej (2 egz. w wersji

papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD do przekazania Zamawiającemu)
zawierającej: dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zmianami) oraz
dokumentację powykonawczą geodezyjną, dokumenty potwierdzające parametry i
właściwości wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów, protokoły z prób, badań
pomiarów i sprawdzeń, dziennik budowy,

- Wykonania wszystkich innych prac, usług i czynności wymienionych oraz niewymienionych
w programie funkcjonalno — użytkowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania
zgodnie zjego celem i przeznaczeniem.

2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości nie
krótszej niż 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia i uznania go
za należycie wykonany, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót.
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Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala się na okres 5 lat od daty
zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia i uznania go za należycie wykonany, co
potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót.

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPy 45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 71 .32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia tj. robót montażowo-instalacyjnych związanych z bezwykopową renowacją kanałów
obejmujących instalację wykładziny w kanałach oraz bezwykopowe otwarcie przykanalików
włączonych do kanałów. W pozostałych częściach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, o ile są

znane.

6. Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
zm.):

• obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

• wykonywanie prac budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z programem funkcjonalno — użytkowym oraz dokumentacją projektową wchodzącą w
zakres przedmiotu zamówienia.

przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji projektu wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie
robót budowlanych (zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę): maksymalnie do
30 listopada 2018 r.

Termin realizacji robót budowlano - montażowych wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do
użytkowania obiektu (zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
pozwalające na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego): maksymalnie do
3i października 2019 r.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Elbląg, teren położony głównie w pasach
drogowych ulic:

- ul. Marii Curie — Skłodowskiej,

- ul. Fryderyka Chopina,

- ul. Karola Szymanowskiego,

- ul. Piotra Kłoczowskiego,

- al. Grunwaldzka,

- ul. Mikołaja Kopernika,

- ul. Ogólnej,

- ul. Władysława Broniewskiego,

- ul. Króla Jana III Sobieskiego.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące;

a) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej trzech robót budowlanych (na podstawie odrębnych
umów/zleceń/kontraktów), których zakres obejmował bezwykopową renowację kanałów
deszczowych i/lub sanitarnych z wykorzystaniem wykładziny termoutwardzalnej CIPP (każdy
o średnicy minimum 300mm). Łączna długość kanałów wykonanych w ramach trzech robót
musi wynosić co najmniej 7500 mb.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub
będzie dysponować następującymi osobami:

- Kierownik budowy, kierownik robót branży sanitarnej - posiadający minimum 5 lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami (kierownik budowy, kierownik
robót), uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi (lub inne, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej sieci i
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych). Wymagane doświadczenie przy realizacji
minimum trzech robót w zakresie renowacji kanałów deszczowych i/lub sanitarnych z
wykorzystaniem wykładziny termoutwardzalnej Cl PP.

- Kierownik robót branży drogowej - posiadający minimum 3 lata doświadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami swojej branży, uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi (lub inne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów).

- Projektant branży sanitarnej — wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia w
projektowaniu, w ramach którego wymagane jest również doświadczenie projektowe
związane z renowacją kanałów deszczowych i/lub sanitarnych z wykorzystaniem
termoutwardzalnej wykładziny Cl PP (poparte opracowaniem minimum dwóch
dokumentacji), uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej sieci i instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych).

Doświadczenie zawodowe liczy się od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk pod warunkiem spełnienia przez wskazaną
osobę wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla tych stanowisk.
Przedstawiona powyżej lista kluczowego personelu nie jest wyczerpująca i może zostać
uzupełniona przez Wykonawcę. Lista powinna być traktowana jako minimalne wymagania
Zamawiającego do należytego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów.
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Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego
wykonania wszystkich zadań i osiągnięcia wszystkich celów umowy, a koszt ich usług musi
być ujęty w cenie oferty.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
- osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży
w wysokości 1 000 000 PLN,

- posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN lub posiada zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.

2) nie podlegają wykluczeniu

Okoliczności skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania wymienione zostały
w oświadczeniu Wykonawcy składanym z ofertą, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy tacy muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie z Pełnomocnikiem.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy oraz ekonomiczny i
finansowy, z zastrzeżeniem, że wiedzą i doświadczeniem określonym w pkt. 5.1.1) lit. a) musi
wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podstawy
do wykluczenia oceniane będą w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie.

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zasobach innych podmiotów (wiedzy i doświadczeniu, osobach albo sytuacji ekonomicznej lub
finansowej) niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim
przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich pisemne zobowiązanie do oddania
mu do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Podmioty, na zasoby których Wykonawca powołuje się dla wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt 5.1.2).

4. Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą wobec Zamawiającego
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, o których mowa w pkt 5.1.1) lit. c) będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, aktualny na dzień upublicznienia
zapytania ofertowego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia - nie spełnia”) i braku
podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń Wykonawcy
złożonych z ofertą.
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia, Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania — wg wzoru w załącznikach nr 3 nr 4 do zapytania
ofertowego,

b) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (dokument składany w przypadku Wykonawcy, który polega na
zasobach innych podmiotów: wiedzy i doświadczeniu, osobach, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej),

Uwaga:

Zobowiązanie jw. ma określać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
c) w zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie, wraz z podaniem informacji dotyczących: technologii renowacji kanałów oraz
parametrów kanałów, które zostały poddane renowacji (średnica i długość), daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane — wzór wg załącznika
nr 5 do zapytania ofertowego,

- dowody określające czy roboty jw. zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone; przy czym dowodami o których mowa, są poświadczenia, referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

d) w zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca składa:

- wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za prace projektowe
oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat posiadanych
uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami — wzór wg załącznika nr 6 do zapytania ofertowego

e) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:
- część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inny dokument określający
przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — za ten okres
informację ban ku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego
warunku.

f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

h) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania, że nie
otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości Wykonawcy w zakresie opisanym w pkt 13
załącznika nr 4 do zapytania ofertowego

2. Jeżeli dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie tego podmiotu o
braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru w załączniku nr 4) oraz dokumenty wymienione w pkt 6.1.
pod lit. f)-h).

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru w załączniku nr 4) oraz dokumenty
wymienione w pkt 6.1. pod lit. f)-h).

3. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby mające miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
6.1. pod lit. f)-h) składają odpowiednie, aktualne dokumenty wydawane w kraju, w którym mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Wszelkie oświadczenia oraz zobowiązanie (o którym mowa w pkt 6.1 pod lit.b) składane są
w oryginale, inne dokumenty: w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem”.
Poświadczenia takiego dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zasobach polega
Wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania oświadczeń lub dokumentów, które Zamawiający

może pobrać samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku
Wykonawca wskazuje adres internetowy bazy danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
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7. Każdy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiającego przekazać jemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) — wg wzoru w załączniku nr 7 do zapytania

ofertowego.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców).

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną

epwikepwik.com.pI z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest

forma pisemna.

2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: sprawy merytoryczne — Igor

Zasadziński, tel. 552307213, e-mail: igor.zasadzinskiepwik.com.pI, formalne — Beata Adamkiewicz,

tel. 552307432, e-mail: beataaepwik. com.pI.

3. Informacje dot. postępowania (wyjaśnienia, modyfikacje zapytania ofertowego inne) zamieszczane

będą na stronie internetowej Zamawiającego www.epwik.com.pl oraz na stronie internetowej Bazy

Konkurencyjności Fund uszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie. goy.pI/.

4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

5. Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminów na dokonanie czynności w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, także poprzez jego oznaczenie datą uwzględniającą godziny.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 80 000zł (słownie: osiemdziesiąt

tysięcy).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ważności wadium nie może

być krótszy niż termin związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Wykonawca wnosi wadium wjednej lub kilku formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. Sb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.

1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wadium w formie pieniądza Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: Bank Millennium Spółka

Akcyjna 58 7160 2202 0000 0002 9777 9090. Oryginał wadium wniesionego w pozostałych formach

należy złożyć w kopercie z ofertą jako odrębną kartę i dodatkowo, jego kopię poświadczoną za

zgodność z oryginałem, dołączyć do oferty.

9



undusek. r” Unia Europejska
Infrastruktura i Środowisko 7 i:I Fundusz Spójności

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące
elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
nazwę zamówienia;

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, poręczeniem;
c) kwotę gwarancji, poręczenia;

d) termin ważności gwarancji, poręczenia;

e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji,
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia poniższych
okoliczności:

• Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;

• Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy

• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłek w ofercie, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6. Wadium zwrócone zostanie wszystkim Wykonawcom po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lub
unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem postanowień pkt 14.3. odnośnie wybranego
Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została odrzucona wadium może zostać
zwrócone przed terminem określonym w zdaniu pierwszym.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.
3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy określonym w rejestrze lub innym
dokumencie) lub inne działające na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby.

4. Jeżeli oferta jest ofertą wspólną, to w miejscu Wykonawca” ujawnić należy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną oraz ustanowionego pełnomocnika.

5. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub
czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

6. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem” na każdej
zadrukowanej stronie dokumentu.

7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
8. Z ofertą należy złożyć:

a) dowód wniesienia wadium,

b) oświadczenia i dokumenty służące potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia, wymienione w pkt 6,

c) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 9.3, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne, niż
wymienione we właściwym rejestrze (np. KRS, CEIDG),

Ja
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d) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,

e) Wykaz cen.

Pełnomocnictwa jw. należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

9. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy i dodatkowo oznakowanym: „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych -

oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego oznakowania.

71. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie musi być oznaczone jak w ppkt. 70 i dodatkowo opisane zmiana” lub wycofanie”.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Dział Obsługi Klienta, do godz. 10:00 w dniu
20.03.2018 r.

2. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05w pok. nr 17.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnoscią do dwóch
miejsc po przecinku.

2. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając wykaz cen stanowiący załacznik nr 8 do niniejszego

zapytania ofertowego. Cena oferty jest sumą iloczynów ilości wymienionych w wykazie prac i ich cen
jednostkowych, powiększoną o należny podatek VAT.

3. Podstawą do ustalenia cen jest program funkcjonalno — użytkowy oraz wymagania niniejszego
zapytania ofertowego (z uwzględnieniem czynności wymienionych w pkt 3.1 zapytania ofertowego).

4. Ceny muszą uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (tj. musi obejmować wszelkie koszty
i wydatki, które mogą być wymagane podczas prowadzenia opisanych robót wraz ze wszelkimi
niezbędnymi robotami przygotowawczymi, tymczasowymi, porządkowymi oraz ze wszelkimi
ryzykami ogólnymi i zobowiązaniami wyszczególnionymi wyraźnie lub domyślnie w dokumentach, na
których oparta jest oferta).

5. Cena nie podlega waloryzacji.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
wybierze w oparciu o następujące kryteria o następujących wagach:

- cena (brutto) - 90% (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 90
punktów)

okres gwarancji - 10% (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium:

10 punktów)
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2. Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób;
ilość punktów przyznanych ofercie = X1 * 90 pkt + X2 * 10 pkt
gdzie:

X1 - liczba punktów przyznawana w kryterium cena
X2- liczba punktów przyznawana w kryterium okres gwarancji

Sposób obliczenia X1:

X1 = cena brutto oferty najtańszej I cena brutto badanej oferty
Sposób obliczenia X7:

X2 = długość gwarancji w badanej ofercie I najdłuższa gwarancja wśród ofert
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty
podpisania protokółu odbioru. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję dłuższą niż 60
miesięcy, to do porównania ofert Zamawiający przyjmie długość gwarancji wynoszącą 60
miesięcy.

3. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma
obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony zostanie o sposobie i terminie zawarcia

umowy.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy regulującej ich współpracę przed
zawarciem umowy dotyczącej niniejszego zamówienia.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym
mowa w pkt 14.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed

zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu
ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto)
podanej w ofercie. Kwota zabezpieczenia zaokrąglona zostanie w dół do pełnych tysięcy złotych.

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania, najpóźniej do
dnia zawarcia umowy w jednej lub kilku formach określonych w pkt 8.3.

4. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego; Bank Millennium Spółka
Akcyjna 58116022020000000297779090.

5. Do zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się odpowiednio treść pkt. 8.5.
z zastrzeżeniem, że lit. e) otrzymuje brzmienie: bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
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gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie”.

6. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całego
przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, co potwierdzone
zostanie protokołem odbioru końcowego.

7. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

15. WARUNKI UMOWY

1. Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia, stanowi załącznik nr J do zapytania
ofertowego. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez Wykonawcę.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych w 13 wzoru umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. INNE POSTANOWIENIA

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Każdy Wykonawca składa jedną ofertę i ponosi koszty jej przygotowania i złożenia.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) niezgodne z zapytaniem ofertowym, w tym w szczególności, gdy przedmiot i warunki realizacji
zamówienia nie odpowiadają określonym w zapytaniu ofertowym, gdy oferty są niekompletne,
niezabezpieczone wadium, złożone po terminie składania ofert itp.

a) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

b) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający może
uznać cenę oferty za rażąco niską jeżeli w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie udzieli
wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień ze złożonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

c) złożone przez Wykonawców niespełniających warunków udziału oraz podlegających
wykluczeniu,

d) zawierające błędy w obliczeniu ceny niemożliwe do poprawienia w prosty sposób (np. omyłki
rachunkowe, pisarskie) lub na poprawienie których Wykonawca nie wyraził zgody.

7. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dot. treści
oferty, spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a także do uzupełnienia oferty, oświadczeń,
pełnomocnictw i innych dokumentów.
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8. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy albo nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2077 r. poz. 459 ze zm).

10. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

7. Wzórumowy

2. Formularz oferty

3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
5. Wzór wykazu wykonanych robót

6. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
7. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Wykaz cen

9. Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2077 z dnia
20.09.2017 r. Dyrektora Zarządu EPWIK Sp. z o.o.

DYREKT ZĄDU

mgr inż4sj-Kutki?wicz
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Załącznik nr I - wzór umowy

UMOWANR 12018

zawarta w dniu pomiędzy
Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg,
wpisaną w dniu 14.08.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000126078, zarząd: Dyrektor Zarządu Andrzej Kurkiewicz, kapitał zakładowy: 109330500zł,
NIP: 578-00-02-1 57, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a firmą:

mającą
siedzibę w

• wpisaną w dniu do Krajowego Rejestru Sądowego— Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS „ zarząd „ kapitał zakładowy

• wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
NIP „ zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

o następującej treści:

j.

Zakres umowy

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe Zamawiającego (znak sprawy z dnia ) Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie: Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga. Zadanie
realizowane będzie w ramach projektu nr POIS.02.01 .00-00-0004/17 pn . „Systemy gospodarowania
wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020.

2. Zakres rzeczowy zadania, o którym mowa w ust.1, będącego przedmiotem niniejszej umowy obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego prac renowacyjnych wraz z uzyskaniem

uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych
(zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę),

2) Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z renowacją kanalizacji deszczowej wraz z
uzyskaniem dokumentu uprawniającego do użytkowania obiektu (zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające na przystąpienie do użytkowania obiektu
budowlanego). Podstawowe roboty budowlano-montażowe obejmują: bezwykopową instalację
wykładziny w kanałach, bezwykopowe otwarcie przykanalików włączonych do kanałów oraz remont
studni kanalizacyjnych.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem czynności, usług prac określonych poniżej, w ust. 3.

3. Dla kompleksowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
7) Wykonania czyszczenia przewodów i studni,
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2) Przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,
3) Wykonania wszelkich prac przygotowawczych do instalacji wykładziny CIPP (usunięcie wszelkich

przeszkód, wykonanie niezbędnych napraw itp.)
4) Obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z jej

zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej,

5) Wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i zabezpieczeń w nim przewidzianych,
6) Wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania

zaplecza budowy, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz wykonania dróg tymczasowych,
7) Oznaczenia terenu budowy i innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe

tymczasowe (objazdy),

8) Dokonywania wszelkich bieżących uzgodnień w trakcie prowadzenia robót,
9) Wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obrębie

pasów drogowych wraz z pokryciem kosztów związanych z czasowym zajęciem,
10) Wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych i pojazdów na drogach i

dojazdach (np. drogi tymczasowe),

11) Zabezpieczenia budowy i wykonanych robót,
12) Zorganizowania przepompowania ścieków na czas prowadzonych robót wraz z dostawą wszystkich

niezbędnych materiałów i urządzeń w celu zapewnienia ciągłości przepływu ścieków przez rurociągi
tymczasowe,

13) Wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska,

14) Naprawy uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu,
15) Przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej powykonawczej i w razie potrzeby inspekcji telewizyjnych

„śródwykonawczych”,

16) Likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu,
17) Odtworzenia nawierzchni utwardzonych na drogach i ciągach pieszych uszkodzonych w trakcie

prowadzenia robót,

18) Przeprowadzenia czynności odbiorowych — zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno
— użytkowym,

19) Przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej (2 egz. w wersji
papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD do przekazania Zamawiającemu)
zawierającej: dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zmianami) oraz
dokumentację powykonawczą geodezyjną, dokumenty potwierdzające parametry i właściwości
wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów, protokoły z prób, badań „ pomiarów i sprawdzeń,
dziennik budowy,

20) Wykonania wszystkich innych prac, usług i czynności wymienionych oraz niewymienionych w
programie funkcjonalno — użytkowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z
jego celem i przeznaczeniem.

2.

Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego 1 umowy zgodnie
z ofertą Wykonawcy z dnia 2018 r.:

kwota netto zł + podatek VAT % zł
kwota brutto zł
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słowniebrutto.
2. Kwota określona w ust. 1 ustalona została w oparciu o Wykaz cen”, stanowiący załącznik do oferty

Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z
programu funkcjonalno-użytkowego i zapytania ofertowego, jak również nie ujęte w programie
funkcjonalno-użytkowym, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
wynikające z zakresu określonego w 1 ust. 3.

3. Ceny nie będą waloryzowane.
4. Wynagrodzenie określone w ust.J będzie podlegać korektom, o których mowa w 8.

3.

Termin

Data rozpoczęcia: data zawarcia umowy.
Data opracowania projektu wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót
budowlanych (zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę): maksymalnie do 30 listopada
2018 r.

Data zakończenia robót budowlano - montażowych wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do
użytkowania obiektu (zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające na
przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego): maksymalnie do 31 października 2019 r.

4.
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający, z udziałem Inżyniera Kontraktu, dokona odbioru projektu budowlanego i wykonawczego,
po uzyskaniu przez Wykonawcę zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.

2. Po odbiorze projektu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren
budowy.

3. Inwestorski nadzór realizacyjny będzie pełnił w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu.
4. Zamawiający, z udziałem Inżyniera Kontraktu, dokona odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego

robót budowlanych.
5. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w

niniejszej umowie.

5.
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewnia „ że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości
i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać prace
stanowiące przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca nadto
oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno — użytkowym i nie wnosi zastrzeżeń do jego
szczegółowości i opisanych w nim wytycznych i rozwiązań oraz, że uzyskał wystarczające dane i
informacje, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy i ryzyka z tym
związane oraz, że zostały one uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w 2.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu umowy z podziałem na poszczególne prace i ich elementy w terminie 15 dni od
dnia zawarcia umowy.
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3. Wykonawca ustanawia:
- Projektanta branży sanitarnej w osobie:

Upr. nr adres e-mail telefon
- Kierownika Budowy, kierownika robót branży sanitarnej w osobie:

Upr. nr adres e-mail telefon
- Kierownika robót drogowych w osobie:

Upr. nr „ adres e-mail „ telefon
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację projektową

wchodzącą w zakres przedmiotu zamówienia w następującej formie oraz ilościach:
- Projekt budowlany i wykonawczy w wersji papierowej w 5 egzemplarzach wraz ze zgłoszeniem robót

budowlanych lub pozwoleniem na budowę. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu z
pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez
wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, i że została wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Kompletną dokumentację należy również przekazać w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD w
2 egzemplarzach (rysunki — AUTOCAD 2007 w formacie dwg i PDF).

5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy stały nadzór
techniczny, należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie
obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po
zakończeniu budowy uporządkować teren.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody zdarzenia zaistniałe na terenie budowy od chwili
przekazania mu przez Zamawiającego terenu budowy do chwili powrotnego protokolarnego przekazania
terenu budowy przez Wykonawcę.

7. Pojęcie teren budowy” oznacza każde miejsce, w jakim wykonywane są prace związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszej umowy, od
mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej i utrzymywać takie
ubezpieczenie przez cały okres umowy aż do faktycznego zakończenia prac, dokonania odbioru i
powrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najpóźniej. Kopię polisy z dowodem opłacenia składek
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spełniających warunki określone w Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy.

10. Wykonawca będzie realizował roboty ulica po ulicy”. Możliwość równoległego prowadzenia robót w kilku
ulicach będzie istniała po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

17. Roboty będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić przez cały czas ich realizacji ruch na drogach
publicznych oraz dojazd do poszczególnych posesji.

12. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez
właścicieli terenów oraz firmy branżowe, zawartych w dokumentacji projektowej.

73. Wykonawca we własnym zakresie zapewni usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych
podczas wykonywania umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.
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6.

Podwykonawstwo

1. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. I Przedmiot
umowy Wykonawca zrealizuje siłami własnymi i podwykonawców. Zakres robót budowlanych, który
zostanie zlecony podwykonawcom jest następujący

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zadeklaruje wykonanie umowy bez udziału Podwykonawców
robót budowlanych, umowa z Wykonawcą nie będzie zawierała treści ust 2, 3, 5, 6 oraz 7 w części dot.
Podwykonawców robót budowlanych.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za całość prowadzonych robót, w
szczególności za prace, które wykonuje za pomocą Podwykonawców, przy czym strony zgodnie
postanawiają w drodze umowy, że wyłącza się postanowienia art. 429 kc.

3. Umowy zawarte z Podwykonawcami lub Podwykonawcami Podwykonawców (dalszymi
Podwykonawcami) robót budowlanych wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego na zasadach
określonych art. 647 1 kc. Wszelkie zmiany takich umów wymagają zgody Zamawiającego.

4. Kopie umów z podwykonawcami usług i dostaw należy przedkładać Zamawiającemu, gdy ich wartość
przekracza kwotę 50 000 zł.

5. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami, o których mowa w ust. i ust. 4 wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zdolności Podwykonawcy do wykonania powierzonych
robót budowlanych.

7. W przypadku, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zaakceptowany
przez Zamawiającego albo Podwykonawca usług lub dostaw o wartości określonej w ust. 4 związanych
z wykonaniem niniejszej umowy wystąpią z roszczeniem o zapłatę należnego im od Wykonawcy lub
Podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw, Zamawiający
dokona na rzecz występującego z roszczeniem bezpośredniej płatności w żądanej wysokości,
pomniejszając wynagrodzenie Wykonawcy o zapłaconą kwotę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7.
Warunki zatrudnienia pracowników

1. Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 708).
• obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
• wykonywanie prac budowlano-montażowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach umowy.

2. Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i Podwykonawców o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 2 dni przedkiada Zamawiającemu do wglądu
dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o
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pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. (np. kopię umowy/umów o pracę, zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Dokumenty te powinny zostać zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL).

4. Za niewykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Zamawiający może naliczyć kary umowne
w wysokości określonej w 12 ust.2 lit. d), e) umowy.

8.

Rozliczenie robót

1. Dla robót objętych zakresem umowy, o którym mowa w 1 Wykonawca sporządził „Wykaz cen”
stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy.

2. Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane ulica po ulicy” przy zastosowaniu cen
jednostkowych określonych w „Wykazie cen” oraz obmiarów w zakresie:
- długości kanałów poddanych renowacji,
- ilości studni poddanych renowacji,
- odtworzonej nawierzchni dróg
Rzeczywiste długości i średnice kanałów poddanych renowacji ustalone zostaną na podstawie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą ponoszone według rzeczywistych kosztów określonych we
właściwych decyzjach administracyjnych. Zamawiający zastrzega, że uzna opłaty za zajęcie pasa
drogowego w terminach zgodnych z określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Opłaty za
zajęcie pasa drogowego przekraczające czas określony w harmonogramie obciążają Wykonawcę.

4. W przypadku wystąpienia robót koniecznych (zamiennych, dodatkowych) nie ujętych w zakresie umowy,
a niezbędnych do należytego wykonania umowy i prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
każdorazowo przed ich wykonaniem Wykonawca sporządzi protokół, wymagający zaakceptowania
takich robót przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Protokół określać musi
rodzaj i zakres robót koniecznych (zamiennych, dodatkowych), ich wartość oraz uzasadnienie
techniczne konieczności ich wykonania. Brak zatwierdzenia protokołu przez Zamawiającego lub
pominięcie jego sporządzenia powoduje, iż Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wykonanie takich
robót.

5. Podstawą wyceny robót koniecznych (zamiennych, dodatkowych) będą ceny jednostkowe z Wykazu
cen. W przypadku, gdy dla robót koniecznych (zamiennych, dodatkowych) nie będzie można
zastosować cen z Wykazu, Wykonawca sporządzi kalkulację na podstawie KNR w oparciu o średnie
ceny wg BISTYP za kwartał poprzedzający wykonanie prac. Wycena robót koniecznych (zamiennych,
dodatkowych) podlegać będzie zaakceptowaniu przez Inżyniera kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonania niektórych
robót lub zmniejszenia ich zakresów. W takim przypadku wartość umowna zostanie pomniejszona o
kwotę, na jaką roboty te zostały wycenione w wykazie cen.

9.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty mają wady
zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady
fizyczne robót istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących
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w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala
się na okres 5 lat od daty zakończenia całego zakresu robót i uznania ich za należycie wykonane, co
potwierdzone zostanie końcowym protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w 11 ust. 1 lit.
b) umowy.

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości
zastosowanych materiałów oraz wykonanych robót, na okres laUmiesięcy od daty
zakończenia całego zakresu robót uznania ich za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w 71 ust. 1 lit. b) umowy. W ramach udzielonej
gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) usunięcia wad zastosowanych materiałów oraz wyrobów, które ujawnią się w powyższym terminie

lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunięcia wad wykonanych prac.

3. W zakresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do napraw i usuwania
wad, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od chwili złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia ich
wystąpienia. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak
również faksem (nr ) lub elektronicznie (e-mail ). Maksymalny czas napraw
nie może przekroczyć 14 dni. W sytuacji uzasadnionej i udokumentowanej przez Wykonawcę i
zaakceptowanej przez Zamawiającego dopuszcza się możliwość przedłużenia tych terminów.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane naprawami i usuwaniem wad.

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie przystąpi do napraw lub usunięcia wad albo nie
dokona napraw i nie usunie wad w ustalonych terminach, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych
czynności innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu. Katy umowne
naliczone zostaną niezależnie.

5. Za niewykonanie zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji uważa się bezzasadną odmowę wykonania
zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy w zakresie gwarancji.
Za nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji uważa się również wadliwe
wykonanie świadczeń gwarancyjnych w aspekcie terminu i sposobu tego świadczenia, jeżeli wina leży
po stronie Wykonawcy.

6. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
rękojmi.

7. Jeżeli wady lub usterki usunąć się nie dadzą, Zamawiający ma prawo żądać powtórnego wykonania
przedmiotu umowy lub zwrotu otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia.

8. Jeżeli Wykonawca dokonał w ramach gwarancji istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Ta sama zasada
ma zastosowanie do części rzeczy wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

9. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł
(słownie ) w formie

10. Strony ustalają, że 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj zł zostanie
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu umowy i uznania go
przez Zamawiającego za należycie wykonany, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru
końcowego, a pozostałe 30 %„ tj zł będzie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady/gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresów
rękojmi za wady/gwarancji w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później.
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10.

Płatności

7. Rozliczenie należności za wykonane roboty będzie następowało na postawienie faktur wystawionych
przez Wykonawcę odpowiednio po:
a) wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz potwierdzeniu zgłoszenia robót lub

uzyskaniu pozwolenia na budowę,
b) zrealizowaniu wszystkich robót w obrębie kanału deszczowego w danej ulicy, przeprowadzeniu

czynności odbiorowych dla tego kanału zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno —

użytkowym oraz opracowaniu dokumentacji odbiorowej, o której mowa w 7 ust. 3 pkt. 19 umowy,
dla wykonanego zakresu robót (faktura częściowa).

c) zrealizowaniu wszystkich robót obejmujących cały przedmiot umowy (faktura końcowa). Wartość
faktury końcowej nie może być mniejsza niż 70% kwoty o której mowa w 2 ust.1.

2. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury:
a) za prace projektowe — będzie protokół odbioru tych prac,
b) częściowej — będzie protokół odbioru robót obejmujący zakończone roboty w obrębie kanału

deszczowego w danej ulicy podpisany przez Kierownika Budowy, Zamawiającego i Inżyniera
Kontraktu wraz z kompletną dokumentacją odbiorową dla wykonanego zakresu robót (w 1
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej), rozliczeniem wg Wykazu cen” i zasad, o których
mowa w 8 ust. 2 i 3 umowy oraz dokumentem uprawniającym do użytkowania obiektu po
zakończonych robotach budowlanych (zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu
budowy pozwalające Zamawiającemu na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego).

c) końcowej — będzie protokół odbioru robót obejmujący cały przedmiot umowy podpisany przez
Kierownika Budowy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wraz z kompletną dokumentacją
odbiorową dla całego przedmiotu umowy (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej),
rozliczeniem wg „Wykazu cen” i zasad, o których mowa w 8 ust. 2 i 3 umowy oraz dokumentami
uprawniającym do użytkowania wszystkich obiektów po zakończonych robotach budowlanych
(zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające Zamawiającemu
na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego).

3. Roboty konieczne (zamienne, dodatkowe) ujmowane będą w fakturze, o której mowa w 70 ust.1 lit. b)
lub c) na podstawie protokołu robót koniecznych (zamiennych, dodatkowych) zaakceptowanego przez
Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego wraz z protokółem odbioru i rozliczeniem.

4. Zapłata faktury za wykonane prace będzie następować w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do
Zamawiającego na konto Wykonawcy nr

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
7. Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć oświadczenia wszystkich zgłoszonych

(w przypadku dostaw i usług) oraz zaakceptowanych (w przypadku robót budowlanych) przez
Zamawiającego Podwykonawców stwierdzające, że Wykonawca na dzień wystawienia faktury wywiązał
się ze zobowiązań finansowych względem Podwykonawców. Brak złożenia takiego oświadczenia lub
złożenie do Zamawiającego przez któregokolwiek z Podwykonawców roszczenia o zapłatę upoważni
Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sprawy lub skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnienia określonego w 6 ust. 7 umowy.
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11.

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały następującym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokołów:

a) częściowym — dla robót przyjętych do rozliczenia częściowego,
b) końcowym — dla robót obejmujących cały przedmiot umowy.

2. Strony ustalają następujące zasady odbiorów robót:
a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika

budowy lub pisemne zgłoszenie. Zamawiający, po potwierdzeniu zakończenia robót rozpocznie
czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

b) Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, to
Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad usterek, a także termin
ponownego przystąpienia do czynności odbiorowych.

c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy na usunięcie wad i usterek będą
zawarte w protokóle podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy
i Inżyniera Kontraktu.

d) W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu

zamówienia lub jego części.
3. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy termin przeglądu. Z przeglądu sporządzony

zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli stron umowy. W razie stwierdzenia usterek
wyznaczony zostanie termin ich usunięcia.

12.

Kary

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadkach:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (zarówno w zakresie opracowania projektu, jak i

wykonania robót) w terminie określonym w 3 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
określonego w 2 ust. 1 — za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 2
ust. 1 — za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad usterek,

c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 2
ust. 1 umowy,

d) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień
opóźnienia — odpowiednio za każdego Podwykonawcę,

e) dopuszczenia Podwykonawców do wykonywania robót z naruszeniem postanowień 6 — w
wysokości — wysokości 10.000 zł za każde stwierdzone naruszenie osobno, na każdym poziomie
podwykonawstwa.
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f) niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 7
ust. 1 w wysokości 200,00 zł za każdą osobę,

g) niewypełniania obowiązków o których mowa w 7 ust. 2 i 3 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień
opóźnienia w złożeniu oświadczenia lub dokumentów,

h) stwierdzenia nietrzeźwości personelu Wykonawcy — w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony
przypadek nietrzeźwości pracownika lub innej osoby z ramienia Wykonawcy i jego Podwykonawcy.

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do
pełnej wysokości poniesionych szkód.

13.

Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
1) zmiany spowodowane przeszkodami atmosferycznymi o charakterze katastrof,
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego.
3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub
niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

4. Zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się
uprawnieniami budowlanymi i doświadczeniem, które określono w zapytaniu ofertowym,

5. Zmiany organizacji spełniania świadczenia:
a) zmiana zasad dokonywania odbiorów robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie

spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
b) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub

sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,

6. Pozostałe zmiany:

a) konieczność zmiany umowy wynikająca z wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów,
którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące projekt nr POIS.02.01 .00-00-0004/J 7 Pn.
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”,

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci
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za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

d) wystąpienie okoliczności, o których mowa w 5 ust. 18 Regulaminu udzielania zamówień
dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko na lata 20 14-
2020” wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 20.09.2017 r. Dyrektora Zarządu
ERWiK Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie
kolizji.

f) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi,
g) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego,
h) zmiana w obowiązujących przepisach prawnych (np. zmiana stawki podatku VAT).

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy termin ten
może ulec przedłużeniu, odpowiednio o okres trwania tych okoliczności.

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez
Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.

9. Zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

14.

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Księgi Trzeciej - Tytuł XV Kodeksu Cywilnego, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obciążania go konsekwencjami
finansowymi:

a) w przypadku niezachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót
w sposób niestaranny, po pisemnym stwierdzeniu wystąpienia takich okoliczności przez Inżyniera
Kontraktu,

b) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy;
c) gdy 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 ta trwa dłużej niż 15 dni.
f) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, bądź Zamawiający nie uzyskał finansowania

koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy
co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej

strony, która odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i wyrobów, które nie mogą być wykorzystane przez niego

do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego.
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5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do;

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów i wyrobów określonych w ust. 4 lit. c),
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiający nie dokona uzasadnionej płatności za dwa kolejne rozliczenia częściowe. Skorzystanie
przez Wykonawcę z tego uprawnienia może nastąpić po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do
zapłaty przeterminowanych płatności w określonym przez Wykonawcę terminie.

15.
Postanowienia szczegółowe

Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej
integralną część oraz interpretowane w następującej kolejności ich ważności;

a) Umowa,

b) Program funkcjonalno-użytkowy,

c) Zapytanie ofertowe,

d) Oferta Wykonawcy.

W przypadku sprzeczności poszczególnych postanowień rozstrzyga treść dokumentu wyższego, a nie
dające się usunąć wątpliwości nie powodują utraty ważności całej umowy

i6.

Postanowienia ogólne

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej

z okoliczności wymienionych w 73, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą się

starały rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, powstałe spory rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.

Treść dodana w przypadku, wspólnej realizacji umowy przez dwóch lub więcej Wykonawców:
6. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą względem Zamawiającego solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych i ekonomicznych, o których mowa
w pkt 5.7 lit. c) zapytania ofertowego, ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
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j7.

Załączniki

ntegralną część umowy stanowią załączniki:
1. Program funkcjonalno-użytkowy

2. Zapytanie ofertowe

3. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

DYRFKT%RZĄDU

mgr inLIĄ/_KzLrkiwJcz
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