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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Łańcut
ul . Mickiewicza 2 a
37 - 100 Łańcut
NIP 815-16-32-222
tel. 017 225 68 57 fax 225 65 36
www.gminalancut.pl
inwestycje@gminalancut.pl,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne na w/w roboty budowlane udzielone zostanie w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./zwanej dalej
PZP. Szacunkowa wartość zamówienia - poniżej progów ustalonych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy PZP.
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
Data wszczęcia postępowania – 17.01.2012 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ
PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA
WODY, obejmująca następujące etapy robót:
ETAP I - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W KRACZKOWEJ
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:
- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,
- remont budynku SUW (demontaż istniejącego stropu, nadmurowanie ścian,
wykonanie nowego stropu i pokrycia dachowego, wymiana stolarki, wykonanie
ścianek działowych, prace tynkarskie, malarskie, remont elewacji), wraz z
wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i automatyką,
- montaż urządzeń technologicznych uzdatniania wody,
- przebudowa instalacji elektrycznej,
- budowa zbiornika wody czystej V = 100 m3,
- budowa odstojnika wód popłucznych,
- budowa rurociągów międzyobiektowych,

- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji.
ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W HANDZLÓWCE
Roboty budowlane zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:
- sieć wodociągowa z rur PE SDR 11 PN16 typu ROBUST „lub równoważne” rury
dwuwarstwowe (do montażu bez podsypki) + taśma ostrzegawcza z wkładką
lokalizacyjną:
- ø 63 mm – 340,3 mb
- ø 110 mm – 11 506,4 mb
- ø 160 mm– 8 322,0 mb
- przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm – 3951 mb, PE ø 50 mm –
695,8 mb tj. łącznie - 4 646,8 mb/184 szt.
- wymiana 920 mb sieci z rur PE i PE HD o średnicy 110 mm na średnicę 160 mm,
- zestawy hydroforowe podziemne H3 i H4 wraz z zasilaniem energetycznym – 2 kpl.
- zestaw hydroforowy H2 w istniejącym budynku SUW wraz z zasilaniem
energetycznym – 1 kpl.
ETAP III - PRZEBUDOWA SUW W ALBIGOWEJ
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:
- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,
- modernizacja istniejącego budynku stacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie ścian zewnętrznych, murów fundamentowych oraz stropodachu, wymiana
warstwy gładzi cementowej, supremy oraz pokrycia dachowego) wraz
z wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i automatyką,
- wymiana wszystkich urządzeń technologicznych w stacji,
- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz urządzeń sanitarnych wewnątrz
budynku,
- przebudowa instalacji elektrycznej,
- wymiana rurociągów międzyobiektowych,
- w studniach głębinowych S-1A, S-2, S-3, S-4 wymiana urządzeń, armatury, głowic,
a w studniach S-2, S-3, S-4 wymianę obudów,
- wymiana pomp głębinowych w studniach S1A, S2, S3, S4,
- remont istniejącego odstojnika popłuczyn,
- wymiana włazów drabin i podestów w zbiorniku wyrównawczym,
- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji
Podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz we
wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je
rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”.
Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, projekty techniczne oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do wglądu w
siedzibie Urzędu w pok. 25 i na stronie internetowej Gminy bip.gminalancut.pl

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zadanie należy wykonać w terminie od 15.03.2012 r. do 30.08.2013 r.
w tym:
Etap I – od 15.03.2012 r. do 15.12.2012 r.
Etap II – od 02.07.2012 r. do 30.08.2013 r.
Etap III – od 01.10.2012 r. do 30.08.2013 r.
2. Ustalone dla poszczególnych etapów terminy realizacji robót związane są ściśle
z harmonogramem finansowania robót.
3. Ustalone dla etapu I i III terminy zakończenia należy traktować jako wykonanie
robót wraz z rozruchem technologicznym i uzyskaniem zakładanych parametrów
jakości wody.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia oraz spełniają warunki,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń
wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony druk Oferty wraz z dołączonymi kosztorysami ofertowymi
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP,
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy,
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust 1 pkt 4-8 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt 9 ustawy;
8. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone [przynajmniej 1 robota
polegająca na budowie sieci wodociągowej o wartości min. 4 mln zł. i przynajmniej
2 zadania polegające na budowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości
min. po 2 mln zł.]
9. Wykaz osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi /branżowo/
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
10. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
11. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/
12. /usunięty/
13. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy
14. Dowód wniesienia wadium

15. Wykonawcy wnoszący oferty wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych:
- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo wystawione winno być
zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z partnerów należy dołączyć do oferty
- oferta podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika powinna
zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI. ust. 3,4,5,6,7 oddzielnie
dla każdego partnera, pozostałe wspólnie.
16. Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI. SIWZ ust. 3,4,5,6,7.
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. ust. 4,5,7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2. ust. 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art.. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP
Dokumenty, o których mowa w pkt 17 ust. 1 lit. a, c oraz ust. 2 powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
natomiast dokument, o którym mowa w pkt 17 ust. 1 lit. b powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

VII.
SPOSÓB
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
Zamawiający zastrzega formę pisemną – jako sposób porozumiewania się, składania
wniosków, oświadczeń, oferty.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- w sprawach technicznych – P. Małgorzata Bar - pok. 25, tel. 17 225 67 62,
- P. Józef Pelc – pok. 27, tel. 17 225 68 09
- w sprawach proceduralnych – P. Elżbieta Balawejder - pok. 28 tel. 017 225 68 57 w
dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
130 000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 01.02.2012 r. do
godz. 10.00.
Wadium wnoszone może być w:
1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział
Łańcut 96124026431111000037781763
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) 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
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy
dołączyć do oferty
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument
– wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię
dołączyć do oferty.
4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i
formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a
ustawy PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed terminem składania ofert.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 5 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna
się z upływem terminu składania ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej + zewnętrznej kopercie, które:
- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w pkt I SIWZ
- będą posiadać oznaczenie: Oferta na: „POPRAWA ZAOPATRZENIA
MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ
ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I
ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY”
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i
adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, oferty są jawne dla
wszystkich uczestników postępowania. Wykonawca może zastrzec, że oferta bądź jej
część, która zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa nie może zostać ujawniona innym
uczestnikom postępowania wówczas powinien je oznaczyć w sposób nie budzący
wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa (np. w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym
uczestnikom postępowania”.
2. Koperta powinna zawierać ofertę według załączonego wzoru wraz z kosztorysem
ofertowym plus załączniki tj. dokumenty wymagane w pkt VI SIWZ.
3.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 20 %
wartości zamówienia podstawowego.
7. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie [własnym kosztem i staraniem] wizji
lokalnej terenu oraz zgromadzenie wszelkich informacji koniecznych do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 24.01.2012 r. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem

składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie
internetowej.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
11. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem czytelnie, nieścieralnym atramentem i w języku
polskim.
12. Oferta winna być przygotowana w sposób zabezpieczający przed dekompletacją.
Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez
wykonawcę lub opieczętowane pieczątką imienną osoby upoważnionej i pieczątką
firmową.
13. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do
podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów
załączonych do oferty.
14. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż
jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez niego.
15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie musi być oznaczone „zmiana” lub „wycofanie”.
16. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert – 01.02.2012 r. do godz. 1000,
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 5 – dziennik podawczy
Termin otwarcia ofert – 01.02.2012 r. godz. 1030,
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 33 – sala posiedzeń
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wynagrodzenie wykonawcy robót ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego za
wykonanie przedmiotu zamówienia oprócz kosztów bezpośrednich związanych z
robotami podstawowymi objętymi projektem budowlanym winno ponadto w sobie
zawierać:
- Koszty urządzenia placu budowy,
- Koszty prac geodezyjnych tj. wytyczenia, obsługi i inwentaryzacji
powykonawczej geodezyjnej,

-

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym m. in. odbudowy
dróg dojazdowych, mostków przejazdowych, odbudowy utwardzonych
powierzchni posesji, zabezpieczenia skarp potoków i rowów melioracyjnych
itp.,
- Koszty połączeń przerwanych ciągów drenarskich rurami PCV odpowiedniej
średnicy,
- Koszty rozwiązania kolizji z różnymi urządzeniami podziemnymi w zasięgu
robót,
- Koszty uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń nad
i podziemnych w zasięgu robót, oraz koszty nadzoru konserwatorskiego,
- Koszty niezbędnych badań i ekspertyz,
- Koszty prowadzenia robót w pasie drogowym, w tym koszty organizacji
i zabezpieczenia ruchu w miejscu prowadzenia robót,
- Koszty ewentualnych odszkodowań dla właścicieli posesji za zniszczenia w
uprawach spowodowane realizacją robót,
- Koszty utrudnień wynikających z pracy w czynnym obiekcie,
- Koszty korzystania z mediów Zamawiającego w trakcie realizacji robót,
- Koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- Koszty badania jakości wody pitnej,
- Koszty rozruchu inwestycji,
- Wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a ściśle związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Cena za przedmiot zamówienia –100 %
Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena =―――――――― x 100 pkt
Cena badana
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt 1.a na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający będzie żądał wniesienia najpóźniej w dacie zawarcia umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej w
zaokrągleniu do pełnych złotych, w jednej z form przewidzianych ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.
XVI. UMOWA
Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie
wcześniej niż po upływie 10 dni po zawiadomieniu o wyborze oferty, z wyłączeniem
sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych
uczestników postępowania, lub gdy zostanie złożona tylko jedna oferta. Umowa
zostanie zawarta wg projektu załączonego do SIWZ.
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których
nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany
postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz
wynagrodzenie.
W szczególności mogą być to:
• niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady
deszczu, powodzie w rejonie budowy, opady śniegu, silny wiatr, długotrwałe
wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące
opóźnieniem w realizacji robót;
• działanie siły wyższej;
• okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;
• zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
• udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość
postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń,
decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy
• wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia
umownego

• wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym
umowy;
• wystąpienie konieczności zmniejszenia ilości robót w związku z wystąpieniem
okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy;
• Jeżeli w trakcie realizacji robót okaże się, że istnieje rozbieżność pomiędzy
projektem, a przedmiarem robót albo wystąpią inne błędy w dokumentacji
przetargowej powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołanie z zakresie określonym w art. 179,
skarga do sądu zgodnie z art. 198 a ustawy PZP.

Łańcut, dnia 17.01.2012 r.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Projekt pn. „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch
stacji uzdatniania wody” realizowany przez Gminę Łańcut

Zał. Nr 1 do SIWZ
OFERTA
Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
37-100 Łańcut
Nazwa i adres firmy:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nr telefonu ........................................... Nr fax. ................................................................
NIP……….......................................... Internet: http:// ……………………………….
e-mail:........................@...................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ
PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych:
cena brutto …………….…………………zł. , w tym podatek VAT …………………
w wysokości ….…….%
słownie:…………………………………………………………………………
w tym:
Etap I – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W KRACZKOWEJ
cena brutto …………………….……. zł.,
w tym podatek VAT w wysokości ….…….%
słownie: ………………………………………………………………………….

Etap II – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W HANDZLÓWCE
cena brutto …………………………. zł.,
w tym podatek VAT w wysokości ….…….%
słownie: ………………………………………………………………………….
Etap III – PRZEBUDOWA SUW W ALBIGOWEJ
cena brutto ……………...…………. zł.,
w tym podatek VAT w wysokości ….…….%
słownie: ………………………………………………………………………….
2. Oświadczamy jednocześnie, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia i zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od
chwili złożenia oferty i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych w projekcie umowy po zawiadomieniu o wyborze naszej oferty z
wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesione odwołanie lub zostanie złożona jedna
oferta.
4. Na wykonane roboty udzielamy ……………….…. [co najmniej 36 miesięcznej]
miesięcznej gwarancji i rękojmi.
5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi/ z udziałem
podwykonawców. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez
podwykonawców zawiera załącznik nr 4 do niniejszej oferty. *)
6. Zobowiązujemy się do przedłożenia szczegółowych projektów umów, jakie będą
zawarte z podwykonawcami na zakres/y/ rzeczowe robót wymienione w załączniku nr
4 niniejszej oferty w terminie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem
podpisania Umowy z Zamawiającym, celem akceptacji.
7. /usunięty/
8. Potwierdzamy żądany termin wykonania robót: 30.08.2013r.
9. Oświadczamy, że wadium w wysokości …………….……….zł. zostało wniesione
w formie …………………………………..………..…..
10. Zwrot wadium należy dokonać na konto nr:*)
……………………………………………………………………………………..
11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………….…….

najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Ofertę niniejszą składamy na ……………….kolejno ponumerowanych stronach.
Załączniki do niniejszej oferty:
1).................................................................
2).................................................................
3).................................................................
4) …………………………………………
5).................................................................
6) …………………………………………

Podpisano:
…………………, dnia …………………

…................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

*- niepotrzebne skreślić

Zał. Nr 1 do Oferty

………………………………………
(Wykonawca)
…………………., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW
GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI
WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 2 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW
GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI
WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY
Oświadczam/y/ , że spełniam/y/ warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania objętej zamówieniem działalności
i czynności, zgodnie z przepisami prawa jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr
113 poz.759 z późn. zm.)
* - niepotrzebne skreślić

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 3 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

*)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW
GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI
WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) tj. nie
otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

----------------------------------------------------Podpis Wykonawcy

* - wymagane w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Projekt pn. „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch
stacji uzdatniania wody” realizowany przez Gminę Łańcut

Zał. Nr 2 do SIWZ
Projekt

UMOWA
pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2a
Nr
zawarta w Łańcucie w dniu
37-100 Łańcut zwanym dalej Zamawiającym którą reprezentuje:
Wójt Gminy - Zbigniew Łoza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiktora Skoczyńskiego
a
………………………………………………………………………………………………..,
którego reprezentuje
została zawarta umowa treści następującej:
§1
Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu
w
U.G. Łańcucie, a ogłoszonego w BZP, stronie internetowej zamawiającego oraz tablicach
ogłoszeń Urzędu Gminy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie zadania pn.:
„POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ
PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY,
obejmująca następujące etapy robót:
ETAP I - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W KRACZKOWEJ
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:
- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,
- remont budynku SUW (demontaż istniejącego stropu, nadmurowanie ścian, wykonanie
nowego stropu i pokrycia dachowego, wymiana stolarki, wykonanie ścianek działowych,
prace tynkarskie, malarskie, remont elewacji),
- montaż urządzeń technologicznych uzdatniania wody,
- przebudowa instalacji elektrycznej,
- budowa zbiornika wody czystej V = 100 m3,
- budowa odstojnika wód popłucznych,
- budowa rurociągów międzyobiektowych,
- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji.
ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W HANDZLÓWCE
Roboty budowlane zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:
- sieć wodociągowa z rur PE SDR 11 PN16 typu ROBUST „lub równoważne” rury
dwuwarstwowe (do montażu bez podsypki) + taśma ostrzegawcza z wkładką lokalizacyjną:

- ø 63 mm – 340,3 mb
- ø 110 mm – 11 506,4 mb
- ø 160 mm– 8 322,0 mb
- przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm, PE ø 50 mm: - 4 646,8 mb/184
szt.
- wymiana 920 mb sieci z rur PE o średnicy 110 mm na średnicę 160 mm,
- zestawy hydroforowe podziemne H3 i H4 wraz z zasilaniem energetycznym – 2 kpl.
- zestaw hydroforowy H2 w istniejącym budynku SUW wraz z zasilaniem energetycznym –
1 kpl.
ETAP III - PRZEBUDOWA SUW W ALBIGOWEJ
Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:
- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,
- modernizacja istniejącego budynku stacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie ścian zewnętrznych, murów fundamentowych oraz stropodachu, wymiana
warstwy gładzi cementowej, supremy oraz pokrycia dachowego) wraz z wyposażeniem
technologicznym, elektrycznym i automatyką,
- wymiana wszystkich urządzeń technologicznych w stacji,
- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz urządzeń sanitarnych wewnątrz
budynku,
- przebudowa instalacji elektrycznej,
- wymiana rurociągów międzyobiektowych,
- w studniach głębinowych S-1A, S-2, S-3, S-4 wymiana urządzeń, armatury, głowic, a w
studniach S-2, S-3, S-4 wymianę obudów,
- wymiana pomp głębinowych w studniach S1A, S2, S3, S4,
- remont istniejącego odstojnika popłuczyn,
- wymiana włazów drabin i podestów w zbiorniku wyrównawczym,
- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji
Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, projekty budowlane oraz Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne /SST/.
Zakres robót obejmuje także wykonanie robót związanych z kolizjami:
- z siecią gazową średnio i niskoprężną, wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną
- z przekraczaniem dróg nieutwardzonych przekopem
- z przekraczaniem dróg o nawierzchni bitumicznej podwiertem
- z przekraczaniem rzeki Sawa i potoków bez nazwy zgodnie z projektem
- z przekraczaniem rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej
§2
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na
warunkach pozwolenia na budowę.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z
warunkami technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami
budowlanymi i warunkami przetargu.
§3
1. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót ustala się na odpowiednio na dzień:

Etap I – 15.03.2012 r.
Etap II - 02.07.2012 r.
Etap III - 01.10.2012 r.
2. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się odpowiednio
na dzień:
Etap I – 15.12.2012 r.
Etap II –30.08.2013 r.
Etap III – 30.08.2013 r.
3. Ustalone dla poszczególnych etapów terminy realizacji robót związane są ściśle z
harmonogramem finansowania robót.
4. Ustalone dla etapu I i III terminy zakończenia należy traktować jako wykonanie robót wraz
z rozruchem technologicznym i uzyskaniem zakładanych parametrów jakości wody.
§4
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ……………………………………..
2.Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie ……………..posiadającego stosowne
uprawnienia budowlane nr ewid.
oraz zaświadczenie o przynależności do IIB. z dnia
§5
Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentacje
techniczną (projekty budowlane, przedmiary robót, oraz Szczegółowe Specyfikacje
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
- roboty, obiekty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z
wykonywaniem robót – od huraganu i innych zdarzeń losowych
- odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym
także ruchem pojazdów mechanicznych
3. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
- Roboty do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę
- Urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawcę niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich
ewentualnego zastąpienia
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom co do
jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom projektu technicznego oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
niezbędne do zbadania jakości robót i materiałów Wykonawcy na terenie budowy.
Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.
5. Wykonawca w cenie zamówienia przeprowadzi przed zgłoszeniem do odbioru rozruch
technologiczny modernizowanych urządzeń i obiektów, a także co najmniej 2- krotne w
odstępie 2 tygodniowym badanie jakości wody pitnej, dokumentujące uzyskanie przez
inwestycję zakładanych jej parametrów jakościowych.
§8
Wykonawca wykona roboty siłami własnymi /lub Wykonawca przekaże Zamawiającemu
przy podpisaniu niniejszej
umowy, projekty umów, które mają być zawarte
z Podwykonawcami precyzujące zakres rzeczowy i finansowy robót zleconych do wykonania
Podwykonawcy.
§9
1. Strony postanawiają, że obowiązująca ich formą rozliczenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe, które wynosi: ………………………………… zł.
/słownie:…………………………………/, w tym:
Etap I - ……………………… zł.
/słownie: /
Etap II - ……………………… zł.
/słownie: /
Etap III - ……………………… zł.
/słownie: /
Ustalone wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości ….%.
2. W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia w wysokości jak w ust.1 zostały zawarte również
następujące koszty:
- Koszty urządzenia placu budowy
- Koszty prac geodezyjnych tj. wytyczenia, obsługi i inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej
- Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym m. in. odbudowy dróg
dojazdowych, mostków przejazdowych, odbudowy utwardzonych powierzchni
posesji, zabezpieczenia skarp potoków i rowów melioracyjnych itp.
- Koszty połączeń przerwanych ciągów drenarskich rurami PCV odpowiedniej średnicy
- Koszty rozwiązania kolizji z różnymi urządzeniami podziemnymi w zasięgu robót
- Koszty uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń nad i podziemnych w
zasięgu robót, oraz koszty nadzoru konserwatorskiego
- Koszty niezbędnych badań i ekspertyz
- Koszty prowadzenia robót w pasie drogowym, w tym koszty organizacji i
zabezpieczenia ruchu w miejscu prowadzenia robót
- Koszty ewentualnych odszkodowań dla właścicieli posesji za zniszczenia w uprawach
spowodowane realizacją robót
- Koszty utrudnień wynikających z pracy w czynnym obiekcie,
- Koszty korzystania z mediów Zamawiającego w trakcie realizacji robót,
- Koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- Koszty badania jakości wody pitnej,
- Koszty rozruchu inwestycji
- Inne koszty

§10
1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.
Wykonawca zakończy poszczególne zakresy robót i zgłosi je do odbioru z takim
wyprzedzeniem, aby Zamawiający mógł powołać komisję odbioru i zakończyć czynności
odbioru nie później niż do dnia:
Etap I - 15 grudzień 2012r. – odbiór częściowy
Etap II i III - 30 sierpień 2013 r. – odbiór końcowy inwestycji
2. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy
dokonany przez inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania z
wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji przez
administratorów urządzeń które znalazły się w zasięgu robót, oraz sporządzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
3. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej
w 10-tym dniu od zgłoszenia faktu zakończenia robót, powiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru, załączając protokóły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości
materiałów, dokumentację techniczną powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną,
oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego lub końcowego wad
wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni
§11
1. Rozliczenie finansowe Etapu I oraz Etapu II i III nastąpi:
- fakturami częściowymi za zakończone elementy robót do wysokości 40 % wartości umowy
w roku 2012
- fakturami częściowymi za zakończone elementy robót w roku 2013 – do wysokości 90 %
wartości umowy
- fakturami końcowymi po końcowym odbiorze inwestycji,
zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik nr ….do umowy.
2. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zadania faktura zostanie zapłacona
Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego oświadczenia Podwykonawcy, że zostały
uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez niego zakres zadania.
3. Termin zapłaty faktur wynosi 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury z kompletem
dokumentów rozliczeniowych, w tym w szczególności: kosztorysów powykonawczych wraz
z obmiarem robót, inwentaryzacji wykonanych robót, atestów bądź aprobat technicznych na
wbudowane materiały. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku
Zamawiającego.
§ 12
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu
wykonawcy stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego,
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
§ 13
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % wartości
zamówienia, co stanowi kwotę ………………… zł. słownie:………………………………….

2.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
…………………………przeznaczone jest na:
-zabezpieczenie zgodnego Umową wykonania robót - 100 % - tj. ….,00 zł
-zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi - 30 % - tj. ….,00 zł
3. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w pkt.1 nastąpi na warunkach określonych w
art.151 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych
§ 14
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:
1.Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres …………..m-cy od daty
odbioru robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
2. Wykonawca po zrealizowaniu Etapów I i III dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne
na określony etap obejmujący wykonane roboty i zamontowane urządzenia.
3.Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt realizacji robót w czynnych obiektach,
4. Wykonawca będzie współpracował z administratorem Stacji Wodociągowych tj. Zakładem
Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie w szczególności uzgadniając termin
realizacji prac i przerw w pracy urządzeń wodociągowych, oraz wszelkich czynności
mających wpływ na niezakłóconą pracę urządzeń stacji wodociągowej.
5.Wykonawca przywróci teren w obrębie zamieszkałych posesji do stanu pierwotnego w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od wykonania robót.
§ 15
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego
b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki
c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmii za
wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
2) „Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
innych niż zapisano w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
należnego za roboty od których odstąpiono”.
2. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni w
następujących przypadkach:
a) w razie zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,
b) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ustalonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn, bądź przerwania robót na okres dłuższy niż jeden miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni w szczególności
gdy:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót

b) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że wskutek zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie na koszt strony, która
odstąpiła od umowy
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych pod potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, których nie wykorzysta do realizacji innych robót nie
objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego
d) Wykonawca
zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczone
e) Wykonawca w terminie do 30 dni usunie z placu budowy urządzenia oraz obiekty
zaplecza budowy
f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do odbioru robót przerwanych, zapłaty wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia odstąpienia, a także do przejęcia pod swój dozór terenu
budowy.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na
drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach
dla Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
- SIWZ,
- Oferta Wykonawcy,
- Projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiary robót,
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- Harmonogram finansowy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

