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Fundusze Unia Europejska

Infrastruktura i Środowisko
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

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

KRS 0000126078, kapitał zakładowy 709 330 500 PLN, NIP: 578-00-02-7 57
e-mail: epwikepwik.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 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej,
Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II.

Etap ten obejmuje wykonanie:

- kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni 014 do projektowanej studni Dl 4/4 w
ul. Okrężnej długości 191,0mb i średnicy 4 250mm,

- kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D17 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanej studni D77/5 w ul. Tarnopolskiej długości 191,5mb izakresie średnic 4)250 ÷

315mm,

- kanalizacji deszczowej na odcinkach od projektowanej studni D17/5 w ul. Tarnopolskiej do
projektowanej studni D17/9 w ul. Druskiennickiej oraz od projektowanej studni D17/5 w ul.
Tarnopolskiej do projektowanej studni Dl 7/5/7 w ul. Druskiennickiej długości 7 35,0mb i średnicy

4) 250mm,

- kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D19 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanej studni 019/3w ul. Kowieńskiej długości 145,0mb i średnicy 4) 250mm,

- kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D21 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanej studni 021/3 w ul. Grodzieńskiej długości 124,5mb i średnicy 4) 250mm,

- kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni 015 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanego zbiornika retencyjnego długości 35,5mb i średnicy 4) 600mm,

- kanalizacji deszczowej na odcinkach od wykonanej studni D16 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanego zbiornika retencyjnego długości 41,0mb i średnicy 4) 600mm,

- zbiornika retencyjnego typu podziemnego zlokalizowano na działce nr 108/100 przy

ul. Nowogródzkiej,

- układu podczyszczania wód opadowych (osadnik + separator substancji ropopochodnych)

zlokalizowany przed zbiornikiem retencyjnym,

- instalacji do poboru wód opadowych (przepompownia z komorą zasuw i punktem poboru wody).

Oprócz robót podstawowych, dla kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca

zobowiązany jest do:

- Obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

(wraz z kartami GESUT) z jej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Programu Zapewnienia Jakości,
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- 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),

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

- Przeprowadzenia prób, pomiarów i badań wymaganych w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a ponadto przeprowadzenia
inspekcji wykonanych kanałów kamerą TV wyposażoną w system do pomiaru spadków,

- Spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez firmy branżowe będące gestorami

istniejącego uzbrojenia terenu, a w szczególności zawiadamianie o rozpoczęciu robót,

nadzór i kontrola w miejscach kolizji oraz odbiory techniczne zabezpieczeń przez

przedstawicieli tych firm,

- Spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez podmioty zlokalizowane na obszarze

prowadzonych robót, w szczególności w zakresie zapewnienia ciągłości ruchu,

zawiadamiania o rozpoczęciu robót oraz dokonywania, w przypadku konieczności, innych
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 do poszczególnych obiektów i posesji (np. drogi tymczasowe, kładki dla
pieszych),

- Zabezpieczenia budowy i wykonanych robót,

- Wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska,

- Odtworzenia nawierzchni utwardzonych na drogach, dojazdach, ciągach pieszych oraz
nawierzchni drogowych w obrębie wykopów i na fragmentach uszkodzonych w trakcie

prowadzenia robót,

- Naprawy uszkodzonych ogrodzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz

uszkodzonego uzbrojenia podziemnego, naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na innych nieruchomościach sąsiadujących.

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający na

podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy

wynagrodzenia wynikającego z umowy,

- Opracowania projektów technologii wykonania robót i innych niezbędnych dokumentacji

budowlanych (odwodnienia wykopów, przekroczeń przeszkód terenowych, montażu

elementów budowlanych i urządzeń itp.), jeżeli będzie to wymogiem przepisów lub będzie

konieczne dla Wykonawcy do wykonania tych robót,

- Likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu

budowy oraz terenów przyległych,

- Przygotowania uporządkowanej i zebranej W jedną dokumentacji odbiorowej zrealizowanego

zadania (2 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD do

przekazania Zamawiającemu) zawierającej dokumentację powykonawczą projektową (z

naniesionymi zmianami) i geodezyjną (wraz z kartami GESUT), dokumenty potwierdzające

parametry i właściwości wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, protokóły z prób,

badań, pomiarów i sprawdzeń, dziennik budowy, instrukcje obsługi, DTR zamontowanych

urządzeń, instrukcje BHP,
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- Wykonania wszelkich innych prac, usług i czynności wymienionych oraz niewymienionych w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego celem i
przeznaczeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych i wykonawczych,

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót,
opracowanych przez AQUA — PROJECT Zakład Inżynierii Wodno — Ściekowej w Bydgoszczy,

ul. Chodkiewicza 15 oraz w projekcie zamiennym do dokumentacji projektowej podstawowej

opracowanym przez mgr inż. J. Świdnickiego, zestawionych poniżej:

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego (opracowanie listopad 2012 r.);
- Projekt budowlany — wykonawczy kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka,

Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska i H. Poświatowskiej w Elblągu

z wylotem do rz. Babica (opracowanie listopad 2013 r.);

- Projekt budowlany — wykonawczy kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka,

Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska i H. Poświatowskiej w Elblągu

z wylotem do rz. Babica - cz. 2 Obiekty inżynierskie (opracowanie 2013 r.);
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (opracowanie kwiecień

2017 r.);

- Projekt budowlany - wykonawczy. Aneks — rysunki zamienne (opracowanie kwiecień

2077 r.);

- Opracowanie zgłoszeniowe przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu

dla zagospodarowania wód opadowych cz. 1 — Instalacje technologiczne (opracowanie

kwiecień 2017 r.);

- Opracowanie zgłoszeniowe przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu

dla zagospodarowania wód opadowych cz. 2 — Instalacje elektryczne (opracowanie luty

2017 r.);

- Opracowanie zgłoszeniowe przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu

dla zagospodarowania wód opadowych cz. 3 — Przyłącze elektroenergetyczne (opracowanie

kwiecień 2017 r.);

- Korekta niwelety kanału deszczowego w ul. Kowieńskiej wraz z kwalifikacją odstępstw jako
nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego (rysunki zamienne: projekt

zagospodarowania terenu + przekrój podłużny);

- Przedmiary robót;

- Projekt budowlany — wykonawczy zamienny do dokumentacji podstawowej, obiekt: kanał

deszczowy ul. Grodzieńska — dz. nr 108/197 i 108/726 obręb 27 (opracowanie 27 lipiec

2018 r.);

Zamawiający informuje, że dla zadania objętego projektem wydane zostały następujące decyzje:

- pozwolenie na budowę — decyzja nr 39/2014 (znak DUA-A. 6740.535.2013.KB) wydane

przez Prezydenta Miasta Elbląga w dniu 29.01.2014 r.

- zaświadczenie dotyczące zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza

kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych i kablami pozalicznikowymi

zasilającymi n.n. i sterowniczymi, dla poboru wody opadowej do polewania ulic i terenów

zielonych na terenie miasta przy ul. Nowogródzkiej na działce nr 108/7 00, obręb 27 w

Elblągu — decyzja DUA-A.6743.1.19.2017.GP wydana przez Prezydenta Miasta Elbląga w
dniu 2.03.207 7 r.
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- zaświadczenie dotyczące zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza
elektroenergetycznego do przepompowni wód opadowych przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu
- decyzja DUA-A.6743.1.121.2017.KB wydana przez Prezydenta Miasta Elbląga w dniu
29.05.2017 r.

- decyzja nr 465/2018 (znak: DUA-A.6740.1.465.2078.GP) wydana przez Prezydenta Miasta
Elbląga w dniu 31.08.207 8 r. zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 39/2014.

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w pierwszej
kolejności kanału deszczowego w ul. Grodzieńskiej. Nieprzekraczalny termin wykonania tego kanału
to: 20.04.207 9 r.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac,
usług i czynności określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, wzorze umowy i w dokumentacji

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz wszelkich innych prac,
usług i czynności nie wymienionych w tych dokumentach, a koniecznych do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiającego użytkowanie obiektów zgodnie z ich
przeznaczeniem i obowiązującym prawem.

4. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano
pochodzenie urządzeń, wyrobów lub materiałów, dopuszcza się stosowanie produktów

równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy urządzenia, wyroby i materiały użyte w przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi, o
parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie
gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi urządzeniami, wyrobami i
materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest
obowiązany podczas realizacji zamówienia wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, w
tym zabudowane urządzenia, wyroby i materiały, spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.

5. 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.
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.

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców, o ile są znane.

8. 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 2018 r. poz. 917, z późn.

zm.):

obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
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• wykonywanie prac budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r. (termin ten obejmuje wykonanie wszelkich

robót budowlano-montażowych wraz z uruchomieniem i rozruchem instalacji do poboru wód

opadowych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie lub dokumentu równoważnego dla zrealizowanego przedmiotu zamówienia).

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w pierwszej

kolejności kanału deszczowego w ul. Grodzieńskiej. Nieprzekraczalny termin wykonania tego kanału

to: 20.04.2019 r.

3. Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Elbląg, teren w pasach drogowych ul. Nowogródzkiej,

Okrężnej, Tarnopolskiej, Kowieńskiej, Grodzieńskiej.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) 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:

- jednej roboty budowlanej obejmującej budowę kanałów deszczowych i/lub sanitarnych o

średnicy minimum 1200 mm i długości minimum 50 m.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub

będzie dysponować następującymi osobami:

- Kierownik budowy I kierownik robót branży sanitarnej - posiadający minimum 5 lat

doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami (kierownik budowy, kierownik

robót), uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych).

- Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - posiadający minimum 5 lat doświadczenia

zawodowego w kierowaniu robotami swojej branży, uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej.

- Kierownik robót elektrycznych i AKRiA — posiadający minimum 5 lat doświadczenia

zawodowego w kierowaniu robotami swojej branży, uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Kierownik robót branży drogowej - posiadający minimum 3 lata doświadczenia

zawodowego w kierowaniu robotami swojej branży, uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Doświadczenie zawodowe liczy się od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
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Dopuszcza się uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk pod warunkiem spełnienia przez wskazaną

osobę łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla tych stanowisk.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki

finansowe w wysokości co najmniej 500 000 PLN lub posiada zdolność kredytową

w wysokości co najmniej 500 000 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 (wiedza doświadczenie), kadrowy

(osoby wskazane do wykonania zamówienia) oraz ekonomiczny i finansowy. 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 i braku podstaw wykluczenia zostanie

dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń Wykonawcy złożonych z ofertą.

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 i nr 4 do zapytania

ofertowego,

b) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
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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 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 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 ich rodzaju oraz parametrów kanałów (średnica 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 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:

- 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.

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
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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 6.7.

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 6.7 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.

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 2018 r. poz. 798 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

epwik@epwik.com.pl z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest

forma pisemna.
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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, zmiany zapytania ofertowego i inne) zamieszczane będą

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

Konkurencyjności Fund uszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci. funduszceuropejskie. 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: 40 000zł (słownie: czterdzieści

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.

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.

poz. liOz późn. zm.)

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

Akcyjna 41 1160 2202 0000 0003 5606 0779 (kopię przelewu poświadczoną za zgodność z

oryginałem należy dołączyć do oferty). 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.

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;
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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 74.2. 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),

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

o zamówienie,

e) kosztorys ofertowy.

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 dokładnym adresem

Wykonawcy i dodatkowo oznakowanym: „Kanalizacja deszczowa II etap - oferta”. Zamawiający

nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku

niedokonania zalecanego oznakowania.

11. 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

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

14.02.2019 r.

2. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:10 w dniu 14.02.2019 r. w pok. nr 17.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.
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11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględniać

wszystkie koszty wynikajace z wymagań niniejszego zapytania ofertowego (również czynnosci

wymienione w pkt 3 ust.7) oraz obejmować 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).

2. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić

na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót, z uwzględnieniem wymagań niniejszego zapytania ofertowego (również czynności

wymienionych w pkt 3 ust.1). Wszelkie roboty niewymienione w przedmiarze robót uważa się za

zawarte w cenach innych pozycji.

3. Cena kosztorysowa musi być sumą iloczynów ustalonych w przedmiarze ilości jednostek

poszczególnych pozycji przedmiarowych robót i cen jednostkowych. Musi być podana

z dokładnoscią do dwóch miejsc po przecinku. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do przekazanych

przedmiarów (korekty ilościowe jednostek przedmiarowych, brak pozycji, zmiany materiałowe) bez

zgody Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

4. Kosztorys ofertowy powinien zawierać jako załącznik kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

zawierające pełny wydruk tj. nakłady z wyceną, wartość pozycji i cenę jednostki przedmiarowej

(kosztorysowej) z narzutami.

5. W formularzu ofertowym należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT

wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

6. 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 jaką może otrzymać oferta za kryterium: 90 pkt)

- okres gwarancji - 10% (maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta - 10 pkt)

2. Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1 90 pkt + X2. 70 pkt

gdzie:

X1 - liczba punktów przyznawana w kryterium cena

X2- liczba punktów przyznawana w kryterium okres gwarancji

Dla kryterium cena (X1) rzyimuie się nastęuipcy mechanizm punktowy:

X1 cena brutto oferty najtańszej I cena brutto badanej oferty

Dla kryterium okres qwarancii (X7) przyimuie się następuipcy mechanizm Dunktowy:

Okres gwarancji jakości Punkty

36m-cymin O

Za każdy miesiąc powyżej 36 miesięcy (tj. za miesiące od 37 do 59) 0,42

60m-cymax 10

12
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Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 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

urn owy.

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 urnowy, o którym

mowa w pkt 14.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 70% ceny całkowitej (brutto)

podanej w ofercie. Kwota zabezpieczenia zaokrąglona zostanie w dół do pełnych tysięcy złotych.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania, najpóźniej do

dnia zawarcia umowy wjednej lub kilku formach określonych w pkt 8.3.

3. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego: Bank Millennium Spółka

Akcyjna 417160 2202 0000 0003 5606 0779.

4. 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

gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie”.

5. 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.

6. 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 1 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 okoliczności

wymienionych w 13 wzoru umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

13
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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 wjęzyku 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 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 (tj. inne niż

omyłki rachunkowe, pisarskie itp.) 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.

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 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

10. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

17. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO:
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg. Kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 552307432, e-mail: iodepwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

cu 14
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niniejszego zamówienia,
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania,
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z tego prawa nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

f) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Do obowiązków Oferenta należy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio
pozyskał. Ponadto Oferent zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa wart. 14 ust. 5 RODO.
W związku z powyższym Oferent składa (O ile dotyczy) stosowne oświadczenie w formularzu
ofertowym.

Załączniki:

7. Wzór umowy

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. Przedmiary robót

9. Dokumentacja projektowa

DYREKToR ĄDU

mgr in2. Anrkjew
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UMOWA NR .12019

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: 0000726018, zarząd: Dyrektor Zarządu Andrzej Kurkiewicz, kapitał zakładowy: 109.330.500zł,
NIP: 578-00-02-1 57, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

afirmą:

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 NIP
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

o następującej treści:

1.

Zakres umowy

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe Zamawiającego (znak sprawy 360/408/207 9 z dnia 24.01.2019 r.) Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej,
Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II.

2. Zakres rzeczowy zadania, o którym mowa w ust.1, będącego przedmiotem niniejszej umowy określa
dokumentacja projektowa wg spisu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem
czynności, usług i prac określonych poniżej, w ust. 3.

3. Dla kompleksowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (wraz

z kartami GESUT) z jej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

2) Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Planu Zapewnienia Jakości,
3) Wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania

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

tymczasowe (objazdy),

5) Wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i zabezpieczeń w nim przewidzianych,

6) Przeprowadzenia prób, pomiarów i badań wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót, a ponadto przeprowadzenia inspekcji wykonanych kanałów
kamerą W wyposażoną w system do pomiaru spadków,

P. łt.f!L_—___

Załącznik nr I - wzór umowy
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7) Spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez firmy branżowe będące gestorami sieci

istniejącego uzbrojenia terenu, a w szczególności zawiadamianie o rozpoczęciu robót, nadzór i

kontrola w miejscach kolizji oraz odbiory techniczne zabezpieczeń przez przedstawicieli tych firm,

8) Spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez firmy zlokalizowane na obszarze prowadzonych

robót, w szczególności w zakresie zapewnienia ciągłości ruchu, zawiadamiania o rozpoczęciu robót

oraz dokonywania „w przypadku konieczności, innych 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,

70) Wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych i pojazdów na drogach i

dojazdach do poszczególnych obiektów i posesji (np. drogi tymczasowe, kładki dla pieszych),

11) Zabezpieczenia budowy i wykonanych robót,

12) Wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska,

13) Odtworzenia nawierzchni utwardzonych na drogach, dojazdach, ciągach pieszych oraz nawierzchni

drogowych w obrębie wykopów i na fragmentach uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót,

74) Naprawy uszkodzonych ogrodzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz uszkodzonego

uzbrojenia podziemnego, naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją

przedmiotu umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania przez

Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma

prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy,

15) Opracowania projektów technologii wykonania robót i innych niezbędnych dokumentacji

budowlanych (odwodnienia wykopów, przekroczeń przeszkód terenowych, montażu elementów

budowlanychch i urządzeń itp.), jeżeli będzie to wymogiem przepisów lub będzie konieczne dla

Wykonawcy do wykonania tych robót,

16) Likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu budowy

oraz terenów przyległych,

17) Przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej zrealizowanego

zadania (2 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD do przekazania

Zamawiającemu) zawierającej dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zmianami)

i geodezyjną (wraz z kartami GESUT), dokumenty potwierdzające parametry właściwości

wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, protokóły z prób, badań, pomiarów i sprawdzeń,

dziennik budowy, instrukcje obsługi DTR zamontowanych urządzeń, instrukcje BHP.

78) Wykonania wszelkich innych prac, usług i czynności wymienionych oraz niewymienionych W

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót koniecznych do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego celem i przeznaczeniem.

4. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania posiada: pozwolenie na budowę

(decyzja nr 39/2014 znak DUA-A.6740.535.207 3.KB z dnia 29.01 .2074 r. wydana przez Prezydenta

Miasta Elbląga), zaświadczenie dotyczące zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie

przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych i kablami pozalicznikowymi

zasilającymi n.n. i sterowniczymi, dla poboru wody opadowej do polewania ulic i terenów zielonych na

terenie miasta przy ul. Nowogródzkiej na działce nr 108/100, obręb 27 w Elblągu (decyzja DUA

A.6743.1.19.2017.GP wydana przez Prezydenta Miasta Elbląga w dniu 2.03.2017 r.), zaświadczenie

dotyczące zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego do

przepompowni wód opadowych przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu (decyzja DUA-A.6743.1 .121 .2017.KB

wydana przez Prezydenta Miasta Elbląga w dniu 29.05.2017 r.) oraz decyzję zmieniającą decyzję o
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pozwoleniu na budowę nr 39/2014 (decyzja nr 465/2018 znak: DUA-A.6740.1.465.2018.GP z dnia
31 .08.2018 r. wydana przez Prezydenta Miasta Elbląga).

2.

Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego 1 umowy zgodnie
z ofertą Wykonawcy z dnia 2019 r.:

kwota netto zł + podatek VAT % zł
kwota brutto zł
słownie brutto

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające
wprost z dokumentacji projektowej i zapytania ofertowego, jak również nie ujęte w dokumentacji, a
niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wynikające z zakresu określonego
w I ust. 3.

3. Ceny nie będą waloryzowane.

4. Wynagrodzenie określone w ust.1 będzie podlegać korektom przy zastosowaniu obmiarów, o których
mowa w 8.

3.

Termin

1. Data rozpoczęcia: data zawarcia umowy.
2. Data zakończenia: 31 .12.2019 r. Termin zakończenia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlano-

montażowych wraz z uruchomieniem i rozruchem instalacji do poboru wód opadowych oraz uzyskanie
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokumentu
równoważnego dla zrealizowanego zadania.

3. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w pierwszej kolejności kanału
deszczowego w Ul. Grodzieńskiej. Nieprzekraczalny termin wykonania tego kanału to: 20.04.2019 r.

4.

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

— przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej,

— przekazanie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę,
— przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

— zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

— opiniowanie/zatwierdzanie dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę,
— dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót, w tym robót podlegających zakryciu, w terminach

i trybie ustalonych w umowie.

2. Inwestorski nadzór realizacyjny będzie pełnił w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu.
3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę, a w szczególności jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych materiałów i urządzeń
oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w dokumentacji projektowej, niniejszej umowie i
harmonogramie rzeczowo-finansowym - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem
budowlanym, normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót.
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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 ustanawia:

Kierownika Budowy! kierownika robót branży sanitarnej w osobie upr. nr

adres e-mail telefon

Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie upr. nr

adres e-mail telefon

Kierownika robót elektrycznych i AKPiA w osobie upr. nr

adres e-mail telefon

oraz Kierownika robót drogowych w osobie upr. nr

adres e-mail telefon

2. 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 utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po

zakończeniu budowy uporządkować teren.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszej umowy, od

mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz 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. Łączna kwota ubezpieczenia nie może być

niższa niż 50 % wartości brutto Umowy, określonej w 2 ust. 1 Kopię polisy/polis Wykonawca przekaże

Zamawiającemu na jego żądanie.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów urządzeń fabrycznie nowych,

dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie, spełniających warunki określone w Ustawie o

wyrobach budowlanych z dnia 76 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz

przepisach wykonawczych do tej ustawy.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy

realizacji przedmiotu umowy z podziałem na poszczególne roboty ich elementy w terminie 14 dni od

dnia zawarcia umowy. W harmonogramie Wykonawca uwzględni konieczność wykonania kanału

deszczowego w ul. Grodzieńskiej w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2019 r.

6. Roboty będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić przez cały czas ich realizacji ruch na drogach

publicznych oraz dojazd do poszczególnych posesji.

7. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do

wykonania zaleceń uwag ujętych w uzgodnieniach wydanych przez firmy branżowe oraz zlokalizowane

lub wykonujące prace na obszarze prowadzenia robót objętych niniejszą umową.

8. Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, o której mowa W 1 ust. 3 pkt.1)

w 4 egz. wraz z kartami GESUT + zapis elektroniczny.

9. 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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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 k.c.

3. Umowy zawarte z Podwykonawcami lub Podwykonawcami Podwykonawców (dalszymi

Podwykonawcami) robót budowlanych wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego na zasadach
określonych art. 647 1 k.c. 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. 3 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 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.):

• obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

• wykonywanie prac budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

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. 7.

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.
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3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 2 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu
dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o
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
70 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000) 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 kosztorys ofertowy,
podając dla każdej jednostki przedmiarowej cenę jednostkową, przedłożył dane wyjściowe do
kosztorysowania, w oparciu o które sporządził kosztorys ofertowy.

2. Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym.

3. W przypadku wystąpienia robót koniecznych nie ujętych w zakresie umowy, a niezbędnych do
należytego wykonania umowy i prawidłowego funkcjonowania zadania, każdorazowo przed ich
wykonaniem Wykonawca sporządzi protokół, wymagający zatwierdzenia takich robót przez Inżyniera
Kontraktu i Zamawiającego. Protokół określać musi rodzaj i zakres robót koniecznych, ich wartość
jednostkową i całkowitą oraz uzasadnienie techniczne konieczności ich wykonania. Brak zatwierdzenia
protokołu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego lub pominięcie jego sporządzenia powoduje, iż
Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wykonanie takich robót. Wartość robót koniecznych będzie
wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego.
W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym nie ma cen jednostkowych dla zakresu robót koniecznych,
Wykonawca sporządzi kalkulację własną w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu
ofertowego. Kalkulacja własna podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

4. 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 kosztorysie ofertowym.

9.

Gwarancja i rękojmia

7. 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

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 protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w 11 ust. 8 umowy.

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości
zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz wykonanych robót, na okres miesięcy od
daty zakończenia całego zakresu robót i uznania ich za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie

protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w 11 ust. 8 umowy. W ramach udzielonej

gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:
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a) usunięcia wad zastosowanych materiałów, wyrobów urządzeń, 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. Kary 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

ztytułu 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.

10.

Płatności

1. Rozliczenie należności za wykonane roboty będzie następowało na postawienie faktur częściowych

wystawianych przez Wykonawcę w okresach miesięcznych i faktury końcowej, po odbiorze przez

Zamawiającego przedmiotu umowy, przy czym wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż

10 % wynagrodzenia umownego określonego w 2 ust. 1, a faktury częściowej niż 200.000 zł (netto).

2. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury:
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a) częściowej — będzie protokół odbioru częściowego z rozliczeniem wykonanych robót i

uwzględnieniem ewentualnych robót koniecznych, potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.
W rozliczeniu częściowym mogą być uwzględnione jedynie te zakresy robót, dla których istnieje

możliwość sprawdzenia prawidłowości wykonania pod względem jakości oraz zastosowanych

materiałów i urządzeń,

b) końcowej — protokół odbioru robót obejmujący cały przedmiot umowy podpisany przez Wykonawcę,

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wraz z kompletną dokumentacją zadania, o której mowa w 1

ust. 3 pkt. 17) umowy i rozliczeniem wg kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty

oraz uzyskana w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub

dokument równoważny dla zrealizowanego zadania.

3. Roboty konieczne ujmowane będą w fakturze częściowej lub końcowej na podstawie protokołu robót

koniecznych zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego wraz

z protokółem odbioru i rozliczeniem.

4. Zapłata faktur za wykonane prace będzie następować na konto Wykonawcy

Nr wciągu 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego

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 fw 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.

j1

Odbiory robót

1. Przewiduje się dokonywanie poniższych odbiorów robót:

a) odbiór robót ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór końcowy.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 przez stosowny wpis do

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie na piśmie Inżyniera Kontraktu.

3. Przystąpienie do odbioru robót ulegających zakryciu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie

3 dni po ich zgłoszeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie dokona

zgłoszenia, będzie zobowiązany wykonać na własny koszt niezbędne odkrywki i badania niezbędne do

oceny i stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego.

4. Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy jest zobowiązany przekazać Inżynierowi Kontraktu

następujące dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjęcia przez Inżyniera Kontraktu: pomiary

geodezyjne — szkice i inwentaryzacje powykonawcze, zatwierdzone wnioski materiałowe, wyniki badań,

sprawdzeń, prób, protokoły z uruchomienia, instrukcje obsługi i konserwacji, DTR oraz inne dokumenty

określone przez Inżyniera Kontraktu.

5. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu przystąpi

do odbioru nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia,

o którym mowa w ust. 2. Z odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego podpisany przez
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Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

6. Odbioru częściowego dokona Inżynier Kontraktu z udziałem Zamawiającego Wykonawcy. Inżynier
Kontraktu dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową.

7. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych Inżynier Kontraktu przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

częściowego.

8. Odbiór końcowy następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich robót objętych umową i

przekazaniu Inżynierowi Kontraktu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Inżynier Kontraktu, w
imieniu Zamawiającego, wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego nie późniejszy niż 14 dni od
otrzymania powiadomienia na piśmie, o którym mowa w ust. 2. Z odbioru sporządza się protokół odbioru

końcowego podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki w przedmiocie umowy, w

tym wady lub braki w dokumentacji powykonawczej, to czynności odbioru zostaną przerwane i
wyznaczony zostanie termin usunięcia wad i usterek, a także termin ponownego przystąpienia do

czynności odbiorowych. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy na usunięcie
wad i usterek będą zawarte w protokole podpisanym przez strony.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie terminie wad i usterek ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych,
wówczas Zamawiający jest uprawniony do:

- potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty o jaką ujawnione wady i usterki umniejszają wartość

wykonanych robót,

- powierzenia usunięcia wad i usterek wybranej przez siebie osobie trzeciej bez upoważnienia Sądu

na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego

dodatkowego terminu do ich usunięcia.

11. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i usterek nie nadających się do usunięcia Zamawiający

może:

- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady usterki umożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy.

12. Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia od

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji wszelkich innych roszczeń i

uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie.

73. 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. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 3 ust. 2 w wysokości 0,15 %

wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1 — za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku

niedochowania terminu o którym mowa 3 ust. 3 w wysokości w wysokości 0,05 % wynagrodzenia

brutto określonego w 2 ust. 1 — za każdy dzień opóźnienia,
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b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto
określonego w 2 ust. 1 — za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad i 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,

d) niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 7

ust. 1, w wysokości 200,00 zł za każdą osobę,

e) 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,

f) stwierdzenia nietrzeźwości personelu Wykonawcy — w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony

przypadek nietrzeźwości pracownika lub innej osoby z ramienia Wykonawcy i jego Podwykonawców.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek

ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto

określonego w 2 ust. 1.

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, uniemożliwiające

prowadzenie robót,

2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,

w szczególności przez:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

poziom wody gruntowej, itp.);

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności

istnienie niezainwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów

infrastrukturalnych,

c) niewypały i niewybuchy, zagrożenie wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1)-3), termin

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

Zmiany technologiczne, w szczególności:
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a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przed miotu urnowy przy dotychczasowych

założeniach technologicznych;

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub technicznej warunki terenowe, geologiczne,

wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub

obiektów;

d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

5. 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.

6. 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 urnowy.

7. Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu urnowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci

za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł

w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

c) konieczność wykonania robót dodatkowych zgodnych z przedmiotem umowy, niezbędnych do jego

prawidłowego wykonania, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych

lub gospodarczych oddzielenie robót dodatkowych od zamówienia podstawowego wymagałoby

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest

uzależnione od wykonania robót dodatkowych,

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podrnioty inwestycjami. W takim

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie

kolizji,

e) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi,

f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego,

g) zmiana w obowiązujących przepisach prawnych (np. zmiana stawki podatku VAT).

B. 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. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
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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 bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
15 dni,

f) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia 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 Inżyniera Kontraktu

i 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.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Inżyniera Kontraktu i 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.
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Postanowienia szczegółowe

Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej
elementy (tworzące niniejszą umowę) oraz że będą interpretowane jako część umowy, w następującej
kolejności ich ważności:

a) Umowa,

b) Zapytanie ofertowe,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

e) Przedmiary robót,

f) Oferta przetargowa.

16

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. 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.

4. 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:

5. 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 5.1 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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Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.

2. Zapytanie ofertowe

3. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

U 28



lnfrastrkL!raiŚrodowisko

_________

Załącznik nr I do umowy nr ./2019 z dnia.

Wykaz dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy:

A. Opracowania wykonane przez AQUA — PROJECT Zakład Inżynierii Wodno — Ściekowej w Bydgoszczy,
ul. Chodkiewicza 15)

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego (opracowanie listopad 2072 r.);
- Projekt budowlany — wykonawczy kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka,

Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska i H. Poświatowskiej w Elblągu z wylotem do rz.
Babica (opracowanie listopad 2013 r.);

- Projekt budowlany — wykonawczy kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka,
Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska i H. Poświatowskiej w Elblągu z wylotem do rz.
Babica - cz. 2 Obiekty inżynierskie (opracowanie 2013 r.);

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (opracowanie kwiecień 2017 r.);
- Projekt budowlany - wykonawczy. Aneks — rysunki zamienne (opracowanie kwiecień 2017 r.);
- Opracowanie zgłoszeniowe przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu dla

zagospodarowania wód opadowych cz. 1 — Instalacje technologiczne (opracowanie kwiecień 2017 r.);
- Opracowanie zgłoszeniowe przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu dla

zagospodarowania wód opadowych cz. 2 — Instalacje elektryczne (opracowanie luty 2077 r.);
- Opracowanie zgłoszeniowe przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu dla

zagospodarowania wód opadowych cz. 3 — Przyłącze elektroenergetyczne (opracowanie kwiecień 2017
r.);

- Korekta niwelety kanału deszczowego w ul. Kowieńskiej wraz z kwalifikacją odstępstw jako nieistotnych

od zatwierdzonego projektu budowlanego (rysunki zamienne: projekt zagospodarowania terenu +

przekrój podłużny);

B. Opracowania wykonane przez mgr inż. J. Świdnicki

- Projekt budowlany — wykonawczy zamienny do dokumentacji podstawowej, obiekt: kanał deszczowy ul.
Grodzieńska — dz. nr 7 08/191 I 08/126 obręb 27 (opracowanie 27 lipiec 2018 r.).

r\f
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undusek. 1 Unia Europejska

Infrastruktura i Środowisko %T:Ij Fundusz Spójności

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3601408120i9 z dnia 24.O1.2019r.

dot. wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej,

Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II

J. ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rawska 2—4, 82-300 Elbląg, Polska

2. WYKONAWCA I WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE /1*:

zł

zł, stawka VAT %

zł

Stosownie do treści pkt 12.3 zapytania ofertowego informujemy, że [wybór naszej oferty nie

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

I” niepotrzebne skreślić I usunąć / ew. uzupełnić

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OFERTA

Lp. Wykonawca I Wykonawcy

7. Nawa:

Adres:

NIP:

Telefon, faks, e-mail:

2. Nawa:

Adres:

NIP:

Telefon, faks, e-mail:

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Telefon, faks, e-mail:

3.

4. CENA OFERTY:

netto

podatek VAT

brutto

(słownie brutto )



nfrasktiraiśrodowisko

ruuuu”.] Unia Europejska

z przepisami o podatku od towarów i usług] I [wybór naszej oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego] (wskazać należy nazwę/rodzaj

towaru lub uslug których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

oraz ich wartość bez kwoty podatku)

I*

5. Składając ofertę oświadczamy, że:

1) Przedmiot zamówienia wykonamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia

2019 r.

2) Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzielmy gwarancji

jakości na okres miesięcy (minimalnie 36) od daty zakończenia realizacji

całego przedmiotu zamówienia i uznania go za należycie wykonany, co potwierdzone

zostanie protokołem odbioru końcowego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

ustala się na okres 5 lat od daty jw.

3) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy jego postanowienia i nie

wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do przygotowania

oferty i wykonania zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego, wyjaśnień do

niego oraz modyfikacji. Wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń.

4) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

6) [Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa] I

[wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym

nie mogą być one udostępniane] 11*:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie

od do

1)

2)

3)

I” niepotrzebne skreślić /usunąć



7) [Zamówienie wykonamy własnymi siłami] I [następujące części zamówienia zamierzamy

powierzyć podwykonawcom] !„:

Nazwa i adres podwykonawcy,
Lp. Nazwa części zamówienia

o ile jest znany

1)

2)

8) Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu

udzielenia niniejszego zamówienia.

9) Ofertę składamy [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia] /„.

70) Wadium zostało wniesione w formie

Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr

11) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia P*.

„dnia

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i

nazwisko osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

I” niepotrzebne skreślić I usunąć I ew. uzupełnić

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

1 Unia Eurt,_._,
Fundusz Spójności

W I I
... J

Załączniki:

2

3

4
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Fundusze
Europejskie
lnfrasrukturaiŚrodowisko

_____________]

Unia EuropeJskaf
Fundusz Spójności

W I

(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

prowadzonym przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Elblągu pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,
Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II” znak sprawy:
360/408/2079 z dnia 24.01.2079 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.1.1)

lit a), b) i c) zapytania ofertowego

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH IINYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

zamawiającego w pkt 5.1.1) lit a), b) i c) zapytania ofertowego, polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot - podać nazwęmrmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego

podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd.

dnia

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i nazwisko

osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego



1 Unia Europejska”
Fundusz Spójności

w I S

[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY] I [PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA] /1*.

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

prowadzonego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Elblągu pod nazwą: „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,

Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II” - znak sprawy:

360/408/2019 z dnia 24.01.2019 r.

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZA:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181—188, art. 189a, art. 218—221, art. 228—230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270—309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Z 2018 r.
poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —

Kodeks karny,
c) skarbowe,

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 2;

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się O
zamówienia finansowane ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2018 r. poz. 703 z późn. zm.);

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia finansowane ze środków publicznych;

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne

t” niepotrzebne skreślić /usunąć

Fundusze
Europejskie
Infrastruklura I środowisko

Wykonawca

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego



Funduse 1 Unia Europejska
Infrastruktura i Środowisko J Fundusz Spojnosci

oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

13. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

14. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie;

15. wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego ze środków
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE [WYKONAWCY] I [PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE

SIĘ WYKONAWCA]: I”s:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania wymienione

w punktach od I do 15 powyżej.

lub:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

pkt (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej w pkt

2, 3, 5÷9 lub 13÷15). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem

następujące środki naprawcze:

(skreślić, jeśli nie dotyczy)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA (Jeśli nie dotyczy -przekreślić):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na dowód czego składam ich

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w

błąd przy przedstawianiu informacji.

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i nazwisko

osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

dnia do reprezentowania Wykonawcy

I” niepotrzebne skreś ić Jus ąć



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
lnfrasfrukWra i Środowisko L” Fundusz Spójności

— I I

Wykonawca

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Składany w postępowaniu prowadzonym przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu pod nazwą.,,Budowa kanalizacji deszczowej w

ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II” —

znak sprawy: 360/408/2019 z dnia 24.01.2019 r.

Lp. Odbiorca robót Przedmiot robót Daty realizacji Wykonawca

robót

nazwa, adres, nazwa zadania, lokalizacja, rozpoczęcie/

nr telefonu do kontaktu rodzaj robót oraz parametry zakończenie

kanałów (długość i średnica)

1.

2.

3.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające czy roboty wskazane w tabeli zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji 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.

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i nazwisko

osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

„dnia
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Wykonawca

załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składany w postępowaniu prowadzonym przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w

ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II” —

znak sprawy: 360/408/2019 z dnia 24.01.2079 r.

i Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane /* Podstawa

Zakres wykonywanych czynności Doświadczenie **/ dysponowania

1)

2)

3)

4)

*/ należy podać dokładny opis uprawnień (zakres, specjalność, specjalizacja), datę i numer decyzji,

organ, który uprawnienia wydał (Wykonawca może dołączyć do oferty decyzję o nadaniu uprawnień);
**/ należy podać wszelkie informacje pozwalające na weryfikację wymagań opisanych w pkt 5.1.1) lit. b)

zapytania ofertowego.

dnia

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i nazwisko

osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE

załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składane w postępowaniu prowadzonym przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu pod nazwą. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.

Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap li” - znak

sprawy: 360/408/2019 z dnia 24.01 .2019 r.

Oświadczamy, że /„:

lub

• nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami biorącymi udział

w postępowaniu

• należymy do tej samej grupy kapitałowej, co następujący wykonawcy biorący udział

w postępowaniu:

(wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia)

dnia

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i nazwisko

osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

f niepotrzebne skreślić /usunąć


