
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz., 1655 z późn. zm) - zwanej dalej "ustawą" 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim 
oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim” 

 
 
 
 
Nazwa Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
Adres:    ul. Podmiejska 3, 78 – 500 Drawsko Pomorskie 
Strona internetowa:  www.zwikdrawsko.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00 
 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem moŜna teŜ wysyłać drogą 
mailową na adres : 

 

a.kraska@zwikdrawsko.pl 
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I.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późniejszymi zmianami), 
zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.  
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
 Biuletyn Zamówień Publicznych 
 strona internetowa Zamawiającego – www.zwikdrawsko.pl 
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia : 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim 

oraz w ulicy Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim” 
Sieć kanalizacyjna projektowana jest z rur PCV, łączonych na kielichy z uszczelką. 
Przewiduje się zastosowanie wyłącznie rur litych klasy SN 8. Na kanalizacji naleŜy 
wybudować studnie połączeniowe i rewizyjne z kręgów betonowych oraz 
prefabrykowane studzienki PCV. Studnie betonowe projektowane są z kręgów klasy 
B45, łączonych na uszczelkę, z prefabrykowanym dnem i króćcami do przyłączenia 
rur PCV. 
Po wybudowaniu kanalizacji będącej przedmiotem zamówienia naleŜy wykonać 
przełączenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, po jej rozdzieleniu, do sieci 
kanalizacji deszczowej.  
Na trasie kanalizacji zachodzi konieczność rozbiórki i odtworzenia po wykonaniu 
robót sanitarnych podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni bitumicznej dróg 
gminnych, powiatowych i krajowych. 
Całość kanalizacji po zakończeniu robót montaŜowych naleŜy poddać płukaniu  
i inspekcji kamerą TV. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku inspekcji TV naleŜy 
wykonać przełączenie istniejących przyłączy do sieci nowowybudowanej. 
Dokumentację inspekcji TV naleŜy dołączyć do dokumentacji odbiorowej 
Kanalizację ogólnospławną przed przełączeniem do sieci deszczowej poddać 
czyszczeniu ciśnieniowemu pojazdem specjalistycznym. 
 

2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV   45200000-9 
 

3. Inwestycja jest planowana do dofinansowania ze środków z UE w ramach projektu 
pod   nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” współfinansowanego ze 
środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I 
– Gospodarka   Wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w 
aglomeracjach  powyŜej 15 tyś RLM.   

 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

 



 
 

III.  Termin wykonania zamówienia 
 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały 
wykonane w terminie do dnia 29 października 2010 roku. 
 

IV.  Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp,  
 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

wymaga dołączenia do oferty: 
 
1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1 – Wykonawca składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr2 , 
druk 2 i 2a  

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (co najmniej 2 przedsięwzięcia budowlane odpowiadające 
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości 
nie mniejszej niŜ  500.000,00 PLN kaŜde. NaleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe   
zamówienia te zostały wykonane naleŜycie - wzór stanowi Załącznik nr 2 , druk 3 
do niniejszej SIWZ.) 

3) wykaz maszyn budowlanych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

− kierownik budowy ma posiadać przygotowanie zawodowe do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz  doświadczenie przy 
pracach tego rodzaju, 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są 
przedłoŜyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, druk nr 4  
do niniejszej SIWZ oraz dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, te  posiadają wymagane 
uprawnienia tj. stwierdzenie przygotowania zawodowego – uprawnienia budowlane, 
zaświadczenie o przynaleŜności do okręgowej izby inŜynierów budownictwa; 

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 



finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 250.000,00 PLN wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 
3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu na zasadzie „spełnia /nie spełnia” 
 
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy. 
Zamawiający Ŝąda, następujących dokumentów:  

 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wskazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt. 2 ustawy wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

 
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, Ŝe Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu. 

 
6. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa z art. 22 ust. 1 

ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 
Wykonawca przedstawi (dołączy do oferty) w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 
wymienione w rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 i pkt.5. 

 
7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).  



 
 

8. Zamawiający wymaga takŜe dołączenia do oferty: 
 

1) wypełniony druk oferty, który stanowi załącznik nr.2,druk 1 do SIWZ, 
2) kosztorys ofertowy – skrócony – oraz ogólne zestawienie sprzęt i materiałów z 

cenami jednostkowymi, stawkami robocizny, koszty ogólne, zysk, 
3) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania 

Wykonawcy przez pełnomocnika z zakresem upowaŜnienie ,  
4) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego z zakresem 
upowaŜnienia, 

5) harmonogram finansowo – rzeczowy realizacji zamówienia , na podstawie 
załącznika nr 2 , druk 5 

6) dowód wniesienia wadium, 
 

9. Objaśnienia  
 
1) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV pkt 2 i 5 SIWZ naleŜy złoŜyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mają być 
poświadczone przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 
2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych naleŜy 

dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę, 
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej: 
 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę 
 
2. Oferta i oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim na maszynie, 

komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i 
podpisane przez : 

1) osobę /osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty 
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS –albo w ewidencji działalności 
gospodarczej, (podpis z  imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem 
i nazwiskiem wraz z pieczęcią przedsiębiorstwa), 

2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  
 
3. KaŜda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno 

ponumerowana.  
 
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 

umoŜliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 
5. Ofertę naleŜy złoŜyć na druku „OFERTA”- załącznik nr 2, druk nr. 1  do SIWZ,  
 



6. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową i musi być skalkulowana w sposób 
jednoznaczny, bez podziału na wartości zaleŜne od wielkości zamówienia oraz zawierać 
koszty wykonania wszystkich pozycji jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót 
oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie 
będzie niezbędne do całkowitego i naleŜytego wykonania tego przedmiotu zamówienia.  

 
Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. 
 
Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 
 
Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać Ŝadnym 
negocjacjom. 

 
7. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wskazania w złoŜonej ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części 
zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, Ŝe 
całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 

 
8. Wykonawca moŜe zastrzec, Ŝe określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania na zasadach art. 8 ust. 3 ustawy. 
Informacje podlegające zastrzeŜeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w 
załączniku do oferty. 

 
9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość (trwale spięta) i winna 

być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna 
być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis : 

 
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O. O. 

UL. PODMIEJSKA 3 
78-500 Drawsko Pomorskie 

 
OFERTA NA : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. 

Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim” 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
tj. 23 lutego 2010 roku, godz. 11:00 

 
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
11. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
1) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty naleŜy pisemnie 

powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu skłania ofert, 
2) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale V pkt 9 niniejszej 

SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE 
OFERTY”, 

3) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.  



 
12. Oferta złoŜona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.    
 
 

VI.  Ocena oferty 
 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 
Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt 
 

×=
 C

 C

OB

NKC 100  (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniŜsza zaoferowana cena 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
 
VII.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w 
formie pisemnej. 

2. Zamawiający ustala, Ŝe w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się 
Wykonawców z zamawiającym jedynie w formie pisemnej, z zastrzeŜeniem ust. 3 

3. W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem faksu muszą 
być one kaŜdorazowo potwierdzone na piśmie. 

4. Korespondencje naleŜy kierować na adres: 
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O. O. 
uL. PODMIEJSKA 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 
 
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Arnold Kraska 

tel./fax: 094 36 334 67 / 094 36 326 80 e-mail: a.kraska@zwikdrawsko.pl  
 
 

VIII.  Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ: 
 
1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiajacego o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ wyłącznie na piśmie, nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia12 lutego 2010 roku. 

2. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ 
i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego jako modyfikacja SIWZ, bez 
ujawniania źródeł zapytania. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców 
 

IX.  Wadium: 
 

1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). 

 



2. Wadium naleŜy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść na konto Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Drawsko 

Pom. nr Nr 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu winno ono wpłynąć na rachunek 

Zamawiającego w dniu składania ofert do godziny 09:30. Potwierdzeniem tej formy 
wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty na rachunku Zamawiającego PKO BP 
S.A. O/Drawsko Pom. nr 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667) załączona do oferty. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niŜ pieniądz – oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej  
„wadium” na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Pl. Gdańskim oraz w  
ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim” i naleŜy złoŜyć w budynku Zamawiającego, 
ul. Podmiejska 3, w sekretariacie, w terminie do dnia 23 lutego 2010 roku, 
godz. 09:30. 

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta będzie  
uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 
 
X. Termin związania ofertą: 

 
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin na  
składanie ofert.  
 

XI.  Miejsce i termin składania ofert. 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w budynku Zamawiającego, ul. Podmiejska 3, w sekretariacie, 

w terminie do dnia 23 lutego 2010 roku, godz. 10:00. 
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyŜej, 23 lutego 2010 roku, 

godz. 11:00 
 
UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę ( przesyłką pocztową 
lub kurierską). 
 

XII.  Istotne postanowienia umowy 
 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ: Istotne 
postanowienia umowy , które zamawiający zamierza wprowadzić do umowy. 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje moŜliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem  podawanych warunków ich 
wprowadzenia.   
 
1. zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót    
 

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
a) klęski Ŝywiołowe; 



b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów; 

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne; 

3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; 
4) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych; 

5) zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
c)  zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliŜonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 
nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w 
tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów 
realizacji inwestycji; 

6)  inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  
skutkujące niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych Kontraktem, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy 
zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyŜej, termin okresu 
przewidzianego na ukończenie robót moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób naleŜyty, nie dłuŜej jednak 
niŜ o okres trwania tych okoliczności.   
 
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 
 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umoŜliwiające uzyskanie lepszej jakości 
robót; 

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak równieŜ kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 



4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemoŜliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŜeniach 
technologicznych; 

6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa; 

8)  konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemoŜności 
usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne 
zapisy mają równy stopień pierwszeństwa  

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 moŜliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak równieŜ 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  
 
3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
 

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej 
Wykonawcy; 

2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca 
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest moŜliwa 
na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest 
uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 

3) siła wyŜsza uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
4) zmiana obowiązującej stawki VAT; 
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 
7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.); 

8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu 
cywilnego; 

9) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemoŜliwością wykonania lub naleŜytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyŜej, moŜliwa jest w 
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak równieŜ 
zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. 
 W przypadku określonym w pkt 4, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny 
kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 



 
 W przypadku pkt 5, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów 
zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 
 W przypadku pkt 6, zmiany mogą  dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian 
dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których 
Zamawiający rezygnuje. 
 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest moŜliwa w przypadkach wskazanych wyŜej, 
na zasadach określonych w warunkach umowy.  
 Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyraŜenia takiej zgody.  
  

 
XVI.  Formalności związane z podpisaniem umowy: 

 
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania zgodnie z art. 94 ustawy 
Pzp. 

 
2. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 

wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.  
 

XVII.  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do  wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
(brutto) podanej w ofercie w zaokrągleniu w dół do pełnych 100 zł, 

 
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜna wnieść w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy  
 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy, 
 
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy  w formie innej niŜ pieniądzach musi być dostarczony do Zamawiającego w 
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, 

 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
 

PKO BP S.A.O/Drawsko Pom.  Nr 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667 
z podaniem tytułu wpłaty:  
(zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim”), 
 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium 
moŜe zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia, 

 
7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 



wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane jeŜeli 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione zostanie w gotówce, 

 
8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jeŜeli zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy wniesione zostanie w gotówce, 

 
9. Kwota, o której mowa w pkt. 7 zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi, 
 
10. W przypadku gdyby Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy miało inną formę 

niŜ pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane przedstawi nowy dokument 
Zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego Zabezpieczenia NaleŜytego Wykonania Umowy. 

 
XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

 
Wykonawcom i innym podmiotom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia jeŜeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej określone w art.. 179-198 ustawy.  
 
 
Załączniki : 
Załączniki nr 1 – Istotne postanowienia umowy  
Załącznik nr 2 – druki  

− druk 1 – druk „ oferty” 
− druk 2 i 2a – oświadczenie  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. 
− druk 3 – wykaz wykonanych robót budowlanych 
− druk 4 – wykaz osób     
− druk 5 – harmonogram finansowo - rzeczowy 

Załączniki nr. 3 -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Załączniki nr. 4 -  dokumentacja projektowa 
Załączniki nr. 5 -  przedmiar robót 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZAMAWIAJACY ZAMI ERZA 
WPROWADZI Ć DO UMOWY 

 
 
zawarta w dniu  …………………..r. w Drawsku Pomorskim, pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pomorskie 
- zwanym w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, za którym działa: 
Prezes Zarządu: Piotr Matusiak 
 
a 
 
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim 
oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim” 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego Przedmiotu 
zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ulicy 
Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim” opisanego w rozdziale II pkt 1 SIWZ.  

2) zakres robót - według projektu budowlanego, przedmiarów robót i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia będących integralną częścią umowy,  

3) realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz naleŜytą starannością w ich wykonywaniu w 
sposób gwarantujący bezpieczeństwo, dobrą jakość i właściwą organizacją  

4) przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie 
całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest 
przewidziany, 

5) roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały kaŜdą pracę, która jest konieczna 
dla spełnienia wymagań określonych umową, lub która jest implikowana przez umowę, a 
takŜe wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane 
jako konieczne dla stabilizacji, ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego 
działania przedmiotu umowy. 

6) inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków z UE w ramach projektu pod   
    nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” współfinansowanego ze środków           
    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka   
    Wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach   
    powyŜej 15 tyś RLM.   

§ 2 
 
Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy zgodny ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 
 



§ 3 
 

1. Zamawiający przekaŜe protokolarnie plac budowy w terminie do 14 dni od daty 
podpisania umowy.        

2. Zamawiający powoła inspektora nadzoru w osobie................................  
3. W przypadku gdy, w trakcie realizacji inwestycji objętej niniejszą umową zostanie  
    podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach projektu pod   
    nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” współfinansowanego ze środków    
    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka   
    Wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach   
    powyŜej 15 tyś RLM – Zamawiający w moŜliwie najkrótszym czasie powoła InŜyniera   
    Kontraktu . 

§ 4 
Wykonawca ustanawia : 
Kierownika Budowy w osobie: …….....................……… telefon: ………….........................… 
 

§ 5 
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej  
w Drawsku Pomorskim” w wysokości: ……...............................……  zł netto 
(słownie:……………………………………………………………../100)  
Kwota brutto wynosi : ………......... zł (słownie: …………………………………………100). 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym zakończeniu całości robót w oparciu o 
protokół odbioru końcowego, potwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru, 
dostarczeniu protokołów odbioru nawierzchni wystawionych przez zarządców dróg i po 
wystawieniu faktury. 
3. Strony stwierdzają, Ŝe cena umowna została poprawnie określona z pełną 
odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ona wystarczająca przez cały 
czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez moŜliwości jej zmiany w trakcie 
trwania umowy /cena nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji/, oraz pokrywa wszystkie 
zobowiązania Wykonawcy wg umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i 
oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich 
usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym. 
4. Podstawę do określenia wyŜej wymienionych cen stanowi projekt budowlany, przedmiar 
robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia . 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed podpisaniem niniejszej umowy zweryfikował przedmiar 
robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz wizję lokalną w terenie, a w zaoferowanej 
cenie uwzględnił wszelkie prace i nakłady konieczne do wykonania robot zgodnie z 
dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.  
6.Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w projekcie 
budowlanym, przedmiarze robót lub SIWZ, których nie moŜna było przewidzieć, a których 
wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać na podstawie protokołu konieczności  zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez 
Wykonawcę, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego, następnie włączonych 
do umowy poprzez umowę na roboty dodatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.  
7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieŜenia awarii. 
8. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane w oparciu o następujące załoŜenia: 



1) stawki robocizny, koszty ogólne, zysk, tak jak określone zostały w ofercie, 
2) ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" 

(wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były 
zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był 
uŜywany.  

3) podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie 
KNR-y. 

9. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego zostaną rozliczone 
kosztorysem róŜnicowym z korektą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.l. Podstawą 
będzie kosztorys ofertowy i wskaźniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym . 
Wykonawca wyraŜa zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. l w 
przypadku wykonania robót zamiennych o niŜszej wartości od przyjętej w kosztorysie 
ofertowym lub w przypadku ich zaniechania. 
 

§ 6 
 

1. Za datę zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
2. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy moŜliwa jest wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 
§ 7 

 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie  
z  wiedzą i sztuką budowlaną, technologią wskazaną przez projektanta w projekcie 
budowlanym. 

§ 8 
 

1. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zuŜycia wody i energii elektrycznej oraz 
będzie ponosił koszty zuŜycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
2. Wykonawcę obciąŜają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 
tymczasowych na terenie budowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu 
budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
4. W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały i odpady i oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne z 
zachowaniem odrębnych przepisów 
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
2. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. 
3. JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, co do jakości zastosowanych materiałów lub 
wykonywanych robót, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania na własny 
koszt. 
4. W przypadku gdy, w trakcie realizacji inwestycji objętej niniejszą umową zostanie  
    podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach projektu pod   



    nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” współfinansowanego ze środków    
    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka   
    Wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach   
    powyŜej 15 tyś RLM – Zamawiający w moŜliwie najkrótszym czasie powoła InŜyniera   
    Kontraktu . 

§ 10 
 
1. Strony postanawiają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od 
dnia odbioru końcowego i przekazania zamówienia do uŜytkowania. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich 
wad, usterek przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez zamawiającego . 
4. Czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy wydłuŜony zostaje na cały okres trwania gwarancji. 
 

§ 11 
 

1. Formę odszkodowania stanowić będą kary umowne – Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu:  

1) zakończenia przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niŜ określony umową w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

2) niedotrzymania terminów usunięcia usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za 
kaŜdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu usunięcia usterki, 

3) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót i odstąpienia komisji 
powołanej przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy 
Wykonawcy lub przerwania czynności odbiorowych do czasu usunięcia ujawnionych 
w toku odbioru wad, w wysokości 1 % licząc od wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 za kaŜdy dzień przerwy w odbiorze lub jego opóźnienia; 

4) odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jeŜeli szkoda byłaby wyŜsza od zastrzeŜonych kar umownych. 

 
§ 12 

 
1. Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy jako 
jeden element . 
2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie 
pisemnego zgłoszenia  w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia . Komisyjny odbiór końcowy robót 
zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
– zawiadomienia  Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, po 
złoŜeniu przez Wykonawcę  wszystkich wymaganych do odbioru dokumentów. Brak tych 
dokumentów skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru końcowego z winy 
Wykonawcy. 
3. Strony postanawiają, Ŝe będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 



4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury końcowego 
odbioru:  

1) Zamawiający w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę 
rozpoczęcia końcowego odbioru robót. 

2) Wykonawca do dnia odbioru końcowego winien przekazać Zamawiającemu 
następujące dokumenty: atesty na materiały oraz certyfikaty  

3) JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) Zamawiający moŜe odmówić odbioru, jeŜeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie wad, które nadają się do usunięcia - aŜ do czasu usunięcia tych wad, 

b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia i jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie 
przedmiotu umowy zgodne  z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od 
Umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzyć 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy, 

c) jeŜeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a 
nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniŜenia wynagrodzenia, 

5. W okresie gwarancji zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o 
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast 
wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym 
protokołem. 
6. W przypadku braku moŜliwości uzgodnienia terminu przez strony, termin usunięcia wad 
określa jednostronnie Zamawiający z uwzględnieniem, aby był to termin odpowiedni. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 
wadliwych. 
8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 
gwarancji, rozpoczynają swój bieg odpowiednie terminy, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 2  
 

§ 13 
 

1. JeŜeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie 
przystąpi do niego ,  Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez 
powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym. 
2. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i Ŝądania zapłaty wynagrodzenia.  
 

§ 14 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł w dół, co stanowi kwotę: 
……………zł. (słownie: ……………………………………).  
2.  Sposób wnoszenia i zwrotu kwoty naleŜytego wykonania umowy: 

1) 100% kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy tj. …………… zł na 
okres realizacji zadania zwiększony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie 
……………………………( w dniu podpisania umowy - jeŜeli zabezpieczenie jest 
wnoszone w pieniądzu / w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od dnia podpisania umowy- 
jeŜeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej , niŜ  pieniądz , waŜną na okres do 
30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia). 
2) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy; w tym dniu Wykonawca 
wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie naleŜytego wykonania roszczeń z tytułu  



okresu  rękojmi i gwarancji w formie ……………(waŜnej na okres 15 dni od daty 
upływu terminu rękojmi) na kwotę 30% kwoty wymienionej w pkt 1, tj:…………. która 
zwrócona zostanie w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru usterek 
stwierdzonych w przeglądzie wykonanym w związku z upływem terminu gwarancji i 
rękojmi.  
3) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień pkt 2 , 
Zamawiający zatrzyma kwotę równą 30% kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy z kwoty objętej końcową fakturą na poczet naleŜnego zabezpieczenia roszczeń z 
tytułu rękojmi .  

3. JeŜeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 wartość przedmiotu 
Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy naleŜy 
zwiększyć odpowiednio. 

 
§ 15 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści niniejszej umowy moŜliwe będę tylko w przypadkach 
określonych w Rozdziale XII SIWZ – istotne postanowienie umowy, Wymagają one aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

 
§  16 

 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŜe 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach, 

2) w razie złoŜenia wniosku o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc, 
6) Wykonawca nie wniósł w terminie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy. 
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 
3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, która dała powody odstąpienia od umowy. 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeŜeli 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. 



5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

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

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 17 
 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania 
drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 
 

§ 18 
 

Umowa podlega uniewaŜnieniu w przypadkach, o których mowa w ort. 146 ustawy Pzp.  
 
 

§ 19 
 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy. 
 

§ 20 
 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kaŜdej ze 
stron  

§ 21 
 

Wykaz załączników do Umowy: 
1. Oferta przetargowa 
2. Projekt budowlany  
3. Kosztorys ofertowy 
4. Przedmiar robót  
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA : 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 – druk 1           OFERTA  

 
 

 
 
 
 
 
 

Zamawiający  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  

       ul. Podmiejska 3 
                    78-500 Drawsko Pomorskie  

 
 

OFERTA 
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w 
Drawsku Pomorskim” 
 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 
 

Wartość netto:               …………………………………..zł 
VAT:                               …………………………………. zł ( 22 %) 
Wartość brutto oferty: ………..……………………….....zł 
słownie złotych: ......................................................................................................................... 
 
 
*Cena oferty brutto jest ryczałtową  ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty oraz prace 
wyszczególnione rozdz.. II  ust. 1 SIWZ.  

 
1. Oświadczamy, Ŝe: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
i nie wnosimy do nich Ŝadnych zastrzeŜeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
zamówienia i warunki płatności podane przez Zamawiającego, 

4) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, 

5) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 

 
        wykonanie ………..…………………………………………………………………… 
 
        …………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 



3. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   
umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4. Oferta została złoŜona na …………………….. stronach  
5. Do oferty dołączono: 

• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 
................................................................................................................................................... 
NIP .......................................................   REGON .................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................. 
Strona internetowa Wykonawcy : ....................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
................................................................................................................................................. 
Numer telefonu: 0 (**) .......................................................................................................... 
Numer faksu: 0 (**) .............................................................................................................. 
e-mail ..................................................................................................................................... 
 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 



Załącznik nr 2 druk 2 O ŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 
UST. 1 pkt 1 - 3 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 
 
 
 

Zamawiający  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
ul. Podmiejska 3 
78 – 500 Drawsko Pomorskie    

   
 
 
 

Oświadczenie* 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim”, zgodnie z art. 22 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm.) oświadczam, Ŝe moje przedsiębiorstwo:  
 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a takŜe dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 
 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 
 
 
* Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę 
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszy dokument 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
 
 
 



Załacznik nr 2 druk 2a O ŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 
UST. 1 pkt 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

 
 
 

Zamawiający  
     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  

                ul. Podmiejska 3 

      78-500 Drawsko Pomorskie 
 
 

Oświadczenie* 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim ”oświadczam, Ŝe 
zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm)  moje przedsiębiorstwo:  
 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 
 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 
 
 
*  Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę 
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszy dokument 

składa kaŜdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 druk 3 
 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Informacja o robotach budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w ostatnich 5-ciu latach, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie.  
 

Nazwa zadania 
 Rodzaj robót 

Całkowita 
wartość robót,  

za które 
wykonawca 
odpowiadał 

Zamawiający (adres,  nr 
telefonu) 
 i miejsce 

1 2 3 4 
    

    

    

    

 
 

Prosimy tutaj dołączyć dostępne referencje i świadectwa od właściwych zamawiających.  
 
 
 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
 
 
Data: ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 druk 4 
 
Personel kierowniczy przewidziany do realizacji zadania  
 
 
 
 

Stanowisko/ 
Nazwisko 

Wykształcenie 

Ogólne 
doświadczenie 

w latach 
 
 

Doświadczenie 
jako kierownik 

podobnych robót 
w latach 

 
 

Posiadane  
uprawnienia  
budowlane  

Nr 
rodzaj 

Kierownik budowy     

 
 
* moŜliwe jest przedstawienie pisemnego zobowiązania innych przedmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
 
Data: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 druk 5 
 

HARMONOGRAM FINANSOWO - RZECZOWY 


