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Ogłoszenie nr 500062018-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.
Sokółka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614391-N-2017
Data: 10/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sokółka, Krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj.
podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48 85 7110911.
Adres strony internetowej (url): www.sokolka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

2017-11-21, 11:24

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Doświadczenie zawodowe. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Dla Zadania 1: minimum trzy roboty budowlane
polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu jezdni dróg z mieszanek mineralno-asfaltowych
o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł każda, Dla Zadania 2: minimum trzy roboty budowlane polegające
na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu jezdni dróg z mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości
nie mniejszej niż 250 000 zł każda, 2) Kadra techniczna. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290 t. j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie
odrębnych przepisów prawa w specjalności: drogowej minimum 1 osoba.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Doświadczenie zawodowe. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
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Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, Dla Zadania 1 Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze Boguszowski Wygon etap 1: minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy,
przebudowy lub remontu jezdni dróg z mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości nie mniejszej niż
210 000 zł każda, Dla Zadania 2: minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy,
przebudowy lub remontu jezdni dróg z mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości nie mniejszej niż
250 000 zł każda, Dla Zadania 3 Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon etap 2:
minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu jezdni dróg
z mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości nie mniejszej niż 230 000 zł każda 2) Kadra techniczna. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą
dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t. j.) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi
do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności:
drogowej minimum 1 osoba.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Dla Zadania 1: 20 000,00 zł, Dla
Zadania 2: 15 000,00 zł.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Dla Zadania 1: 10
000,00 zł, Dla Zadania 2: 15 000,00 zł, Dla Zadania 3: 12 000,00 zł,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-28, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-30, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr: 1
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Zadanie 1: Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej nr 103724 B (od
drogi powiatowej nr 1303 B przez miejscowość Boguszowski Wygon). Zakres opracowania obejmuje:
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roboty rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzaków, usunięcie humusu, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy, budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych,
wykonanie poboczy, przebudowę istniejącego przepustu w km 0+368.50, ustawienie oznakowania
pionowego. Długość drogi wynosi około 1 305 m.
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Zadanie 1: Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze Boguszowski Wygon etap 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie
drogi gminnej nr 103724 B (od drogi powiatowej nr 1303 B przez miejscowość Boguszowski Wygon).
Zakres opracowania obejmuje: roboty rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzaków, usunięcie humusu,
roboty ziemne, wykonanie podbudowy, budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie
zjazdów indywidualnych, wykonanie poboczy, przebudowę istniejącego przepustu w km 0+368.50,
ustawienie oznakowania pionowego. Długość drogi wynosi około 623 m.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr: 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa: Zadanie 3: Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze Boguszowski Wygon etap 2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej nr
103724 B (od drogi powiatowej nr 1303 B przez miejscowość Boguszowski Wygon). Zakres
opracowania obejmuje: roboty rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzaków, usunięcie humusu, roboty
ziemne, wykonanie podbudowy, budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów
indywidualnych, wykonanie poboczy, przebudowę istniejącego przepustu w km 0+368.50, ustawienie
oznakowania pionowego. Długość drogi wynosi około 681 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233120-6, 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2018-06-08 5) Kryteria oceny
ofert: Kryterium Znaczenie cena oferty 60,00 okres gwarancji i rękojmi 40,00

2017-11-21, 11:24

Załącznik nr 1 do SIWZ

numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający Gmina Sokółka
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowa drogi gminnej we wsi
Bogusze - Boguszowski Wygon, Budowa drogi gminnej w miejscowości Puciłki, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie 1 Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon etap 1
CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ..............................................................................................................
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy, przedłużamy gwarancję i rękojmię o okres
……………………… miesięcy (należy wpisać ilość od 0 do 36 miesięcy)

Zadanie 2 Budowa drogi gminnej w miejscowości Puciłki
CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ..............................................................................................................
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy, przedłużamy gwarancję i rękojmię o okres
……………………… miesięcy (należy wpisać ilość od 0 do 36 miesięcy)

Zadanie 3 Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon etap 2
CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ..............................................................................................................
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,

CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy, przedłużamy gwarancję i rękojmię o okres
……………………… miesięcy (należy wpisać ilość od 0 do 36 miesięcy)

1.

Oświadczamy, że:

1)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: realizacja przedmiotu zamówienia

w terminie: 8 czerwca 2018 r.
2)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy

do nich żadnych zastrzeżeń,
3)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamówienia.
4)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,
5)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu

składania ofert,
6)

Oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi

zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
7)

Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji.

2.

W przypadku udzielenia nam

zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty :

1)

………………………………………………………………………………………..,

2)

………………………………………………………………………………………..,

3)

………………………………………………………………………………………..,

4)

………………………………………………………………………………………..,

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie - w całości siłami własnymi*/
przy pomocy podwykonawców*

Zakres robót powierzonych podwykonawcom w
ramach niniejszego zamówienia

Firma podwykonawcy (dane teleadresowe)

Nazwa i adres WYKONAWCY :
.......................................................................................................................................................
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. _ _ . _ _ . 2017 r.

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

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy
UMOWA Nr RB/

/2017

zawarta w dniu ….............. 2017 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka z siedzibą w
Sokółce, 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125.
Odbiorcą usługi jest Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
reprezentowany przez:
Antoniego Stefanowicza – Zastępcę Burmistrza Sokółki, działającego na podstawie
upoważnienia Nr EO.077.108.2015 AJ z dnia 2 września 2015 r.
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ………………., mającym swą siedzibę w ………………., zwanym dalej w tekście
"Wykonawcą", reprezentowanym przez
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego –
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje

zamówienie na wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: Budowa drogi gminnej we wsi
Bogusze - Boguszowski Wygon, Budowa drogi gminnej w miejscowości Puciłki zwanych w
dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”. Przedmiot umowy podzielony jest na następujące
zadania:
1) Zadanie 1: Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon etap 1
2) Zadanie 2: Budowa drogi gminnej w miejscowości Puciłki.
3) Zadanie 3: Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon etap 2

2.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określa

dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi,

zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi,
normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną, z materiałów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagować na wszelkie dyspozycje i
uwagi Zamawiającego oraz nadzór inwestorski.
4.

Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonych w Prawie Budowlanym oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych

oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną i inne atesty na wbudowane materiały.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres
czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Dla
udokumentowania

tego

faktu

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

wykaz

osób

zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma
zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.
§ 2.
1.

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za przedmiot umowy, zgodnie ze

złożoną ofertą w wysokości:
Zadanie 1 Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon etap 1 netto
……………… zł, brutto ………………zł (słownie: ……………), w tym podatek od towarów
i usług VAT w wysokości …………zł (….. %).
Zadanie 2 Budowa drogi gminnej w miejscowości Puciłki netto ……………… zł, brutto
………………zł (słownie: ……………), w tym podatek od towarów i usług VAT w
wysokości …………zł (….. %).
Zadanie 3 Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon etap 2 netto
……………… zł, brutto ………………zł (słownie: ……………), w tym podatek od towarów
i usług VAT w wysokości …………zł (….. %).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy i kosztorysy
ofertowe stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3.

Kosztorysy na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą miały wartość

informacyjną i będą stanowiły podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego z
tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia jak również ewentualnego wynagrodzenia za
zabezpieczenie przerwanych robót.

4.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji przetargowej wraz

z SIWZ.
5.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z

realizacją przedmiotu umowy.
6.

Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej z

przedmiarami robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń
oraz nie stwierdza rozbieżności w przedmiotowych dokumentach.
7.

Wykonawca dokonał wizji lokalnej i po zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjno-

terenowymi placu budowy oraz uwarunkowaniami w prowadzeniu prac wymienionych w SIWZ
uwzględnił je w wynagrodzeniu.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie
………………………...
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
okolicznościach, które mają wpływ na termin wykonania umowy.
§ 4.
1. Zamawiający w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
1)

plac budowy,

2)

kompletną dokumentację projektową w 1 egz.,

3)

dziennik budowy.

2. Wykonawca od daty wejścia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego
przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do:
1)

przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2)

urządzenia placu budowy w tym wygrodzenie placu budowy, wykonania bez odrębnego

wynagrodzenia tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej celem
zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy i ponoszenie kosztów tego zaopatrzenia,
3)

koordynowania robót,

4)

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż.,

5)

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

6)

utrzymania porządku na realizowanym obiekcie,

7)

pokrycia kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, zajęcia pasa drogowego

wraz z projektem organizacji ruchu, uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie
taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,

8)

sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej po zakończeniu robót

Zamawiającemu oraz pokrycie kosztów odbiorów technicznych i końcowych dostawców
mediów i protokołów badań,
9)

ponoszenia odpowiedzialności ze ewentualne szkody wynikłe na skutek prowadzonych

prac,
10) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.
3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
1)

………………,

2)

………………,

4.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1)

………………,

2)

………………,

posiadający wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów trzecich (w
tym podwykonawców), na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny /osoby/
zdolność ekonomiczna i finansowa) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego:
……………………… w zakresie: ………………… w formie: …………………
§ 5.
1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych wg procentowego
zaawansowania wykonanych elementów robót.
2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru wykonanych
robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (właściwej branży) wraz z zestawieniem kosztów
wykonanych robót, natomiast faktury końcowej – protokół odbioru końcowego i przekazania
przedmiotu umowy Inwestorowi.
3. Zapłata pierwszej faktury przejściowej może nastąpić po wykonaniu robót budowlanych o
wartości minimum 40 % wynagrodzenia umownego
4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 70%
wartości wynagrodzenia umownego.
5. Wykonawca wystawi fakturę na Inwestora tj. Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac
Kościuszki 1 (NIP 545-00-04-911).
6. Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
7. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

8. Wynagrodzenie obejmuje pełną obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu, wykonanie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot i oznakowanie placu budowy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
1)

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności

jego faktury rozliczającej część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu
umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowiące
przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak
zaległości

Wykonawcy

w

uregulowaniu

wszystkich

wymagalnych

wynagrodzeń

Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi są oświadczenia Podwykonawców i kopie dokonanych przelewów podpisane
za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane
będzie

jako

uchylanie

się

Wykonawcy od

zapłaty wynagrodzenia

przysługującego

Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejszą umową;
2)

W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie;
3)

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;
4)

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez

odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie
określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
odsetek należnych podwykonawcy;
5)

Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający

potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 6.
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót
ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.
2. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do
stanu poprzedniego na własny koszt.

3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający nie
odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
§ 7.
1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w
ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy w tym:
kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także
nadzoru autorskiego oraz przedstawicieli instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.
3. Obowiązek zawiadamiania uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania
ciąży na Zamawiającym.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet
następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu
odbioru i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie właściwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i stosownych instytucji kontrolnych o zakończeniu budowy i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie:
1)

dziennik budowy,

2)

protokoły odbiorów technicznych w 2 egz.,

3)

protokoły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji, rozruchów instalacji i urządzeń wraz

z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy), badania zagęszczenia
gruntu minimum 3 punkty pomiaru.
4)

dokumenty potwierdzające dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane

materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,
5)

instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt (jeżeli będą

wymagane),
6)

dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
7)

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzające zgodność wykonanych robót

z dokumentacją techniczną w 2 egz.,
8)

instrukcję obsługi określającą sposób konserwacji i użytkowania poszczególnych

elementów obiektu (jeżeli będą wymagane),
9)

oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz

pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót.

5. Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru
końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad ( nie później niż 7 dni od
ich stwierdzenia).
§ 8.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości ………………zł, stanowiącej 10 % wartości
ofertowej brutto w formie: ……………….
2. Zamawiający zwróci (zwolni) Wykonawcy:
1)

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2)

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%

wysokości zabezpieczenia.
3)

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, jest zwracana

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 9.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość
lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1)

jeżeli

nie

uniemożliwiają

użytkowania

przedmiotu

umowy

zgodnie

z

jego

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
2)

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5. Istnienie wady winno być stwierdzone protokólarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na
celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed
dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Usunięcie wad winno być
stwierdzone protokólarnie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża rękojmię o okres
………… miesięcy.
8. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża gwarancję o okres
………… miesięcy.
9. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne, w których obowiązkowo
winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy.
10. Przed upływem okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór ostateczny inwestycji
(pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie.
11. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu zakończenia przez
Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania wad
i usterek ujawnionych podczas odbioru – po podpisaniu protokołu ich usunięcia.
12. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje
przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.
13. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w cenach, na
warunkach i w częstotliwości określonych w ofercie przetargowej i SIWZ.
§ 10.
1. Strony postanawiają, że obowiązują je odszkodowania stanowiące kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1)

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)

za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki;
b)

za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

za wady i gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany
przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c)

z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru;

d)

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego brutto.
e)

za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
f)

za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 5 ust. 9 pkt 1 faktury Podwykonawcy – w

wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;
g)

za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 7 ust 4 dokumentów odbiorowych w

wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;
h)

za nie przedłożenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób

wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 1 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki.
2)

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a)

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości

10% wynagrodzenia umownego brutto,
3)

Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 8 umowy.
§ 11.
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu
Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1)

zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

2)

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3)

Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,

4)

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
5)

jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
6)

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić z zachowaniem wymogów, o którym
mowa w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku
zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do
zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.
§ 12.
1.

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze
pisemnej (aneksem).
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz.
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

