Zp.271.1.20.2018
Załącznik nr 1d do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa
(Wzór formularza)
Data:..............................

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………….………….………………………………………………
Adres korespondencyjny:………………………………………………………………..………..……………………………………………
Województwo:…………………………………………………………………………………………
Tel………………………………….. fax……… …………………..e-mail………………………..
Regon ……………………………..NIP…………………………………………………………….
Adres e-mail do korespondencji ……………………..…..@............................................
Osoba do kontaktu ………………………………………………………………….………………
Tel. komórkowy ……………………………………………………………………………………
Do
..........................................................
/ Zamawiający /
...........................................................
...........................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Brenna”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ………………. data
ogłoszenia ………………….r., na stronie internetowej www.bip.brenna.org.pl i tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Brennej:
1. Składam(my) ofertę na Część IV - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
do budynku w Brennej w rejonie ul. Góreckiej
1.1 Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem na Część IV za cenę:
Cena netto: .....................................................
Słownie: ………………............................................................................................
Cena brutto: ...................................................
Słownie: ..................................................................................................................
na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, SSTWiOR.
W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.

(miejscowość )

( data )

………………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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1.2. W przypadku robót nieprzewidzianych (dodatkowych), o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP,
do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, będą miały zastosowanie następujące składniki
cenotwórcze z kosztorysu ofertowego:
* stawka roboczogodziny R
...........................
* koszty pośrednie Kp ( do RiS) ...........................
* zysk ( do R, S, Kp )
............................
* koszty zakupu ( do M )
...........................

3. Na całość przedmiotu zamówienia udzielamy …………….. miesięcy/miesiące*) gwarancji od
daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
4. Deklarujemy wykonania zamówienia: w ciągu 90 dni od dnia przekazania placu budowy.
5. Deklarujemy, iż wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu
zamówienia w stosunku do terminu wynikającego z umowy – wynosi .............% (od 0,01 %
do 0,06%) wartości przedmiotu umowy brutto.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze
umowy. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez
Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
8. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach
załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
9. Oświadczamy że jesteśmy związani niniejszą ofertę przez 30 dni od dnia składania ofert określonego,
w SIWZ, oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym
czasie przed upływem terminu związania ofertą.
10. Do wyceny oferty zastosowaliśmy*):
- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w dokumentacji technicznej,
- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w dokumentacji
technicznej. W załączeniu do oferty przedkładamy wykaz materiałów/wyrobów/urządzeń o parametrach
równoważnych – wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz załączamy stosowne dokumenty uwiarygodniające
równoważność zastosowanych do wyceny materiałów/urządzeń/wyrobów.
*) niewłaściwe skreślić

(miejscowość )

( data )

………………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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11. Oświadczamy, że *):
- wykonamy całe zadanie siłami własnymi,
- przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*):
(Jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie z podwykonawców musi wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, jeśli jest on znany w na
dzień złożenia oferty):
Części zamówienia, których wykonanie zamierzam
powierzyć podwykonawcom

Nazwa firmy podwykonawcy (podać nazwę, adres
oraz REGON lub NIP firmy)

12. Zobowiązuję się do przesyłania potwierdzeń otrzymywanej faksem lub e-mail korespondencji.
Uznaję, że brak nadesłania potwierdzenia maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania
korespondencji będzie podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego daty wysyłania faksem lub e-mail i
umieszczenia na stronie internetowej za datę powzięcia informacji, od której liczone będą terminy
ustawowe.
13. Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
14. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ............ do nr ..............
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych
stronach oferty są jawne.
15. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane roboty będzie
płacone przelewem na konto: ...................................................................................................................
16. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr
Zp………………………………, oświadczam iż wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi*) do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Uwaga: Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
L.p.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

17. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
18. Oświadczam, iż należę do sektora * mikro / małych / średnich / dużych przedsiębiorstw (zgodnie z
zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

29. Oferta została złożona na ...... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ...........
*) niewłaściwe skreślić
(miejscowość )

( data )

………………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Pieczątka Wykonawcy

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA
Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

……………………………………………………………………………………………….(należy

podać

nazwę zamówienia), prowadzonego przez Gminę Brenna, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

DOTYCZĄCE

SPEŁNIENIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2 SIWZ oraz
w ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadających
pełnomocnictwo
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o
zamówieniu …………………………..( właściwą

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w

postępowaniu),

Polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………………………………………
………………………………………............................................................................................................
..…………………………………………………………………………………… w następującym zakresie:
……………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadających
pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIAWYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Oświadczam, że oferowane przeze mnie roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadających
pełnomocnictwo

Brenna

Strona 5

Zp.271.1.20.2018
Załącznik nr 2d do SIWZ

OŚWIADCZENIAWYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy PZP

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt .13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).Jednocześnie

na podstawie art. 24

ust. 8 ustawy PZP oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące
środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………........
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadających
pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadających
pełnomocnictwo
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następujących

podmiotów,

będących

podwykonawcami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę oraz
adres), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art.
24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadających
pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadających
pełnomocnictwo
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dotyczy postępowania nr Zp.271.1.20.2018
Część …. - ………………………………

UMOWA Nr ………………..
(projekt umowy)
zawarta w dniu ……………….. w Urzędzie Gminy w Brennej pomiędzy:
Gminą Brenna z siedzibą 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, NIP:…………………, REGON: ………………….
reprezentowaną przez:
Pana ………………………..
zwaną dalej "Zamawiającym" ,
a firmą:
…………………………….., z siedzibą ……………………………………………
działająca na podstawie wpisu w KRS …………………….. posiadającą NIP ……………….
REGON …………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:
§1
1. Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z p. zm.) – dalej PZP.
2. Zamówienie wpisano do Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem Zp…………….. w
dniu …………….. r. Zamówienie wynika z budżetu gminy Brenna Dz. ………., Rozdz. ……….. par. ……..
§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne z zakresu
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Brenna - Część ……. - ………………………………………………………………………………………..”,
zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
przedmiarem robót, opracowanym przez firmę:
Część I, II, III – Usługi Projektowe i Nadzory mgr inż. Józef Lichoń ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów,
Część IV - HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik, 43-450 Ustroń, ul. Polańska 147,
stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Część I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich
przy ul. Olchowej i Wierzbowej.
1/ kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 255 mb
2/ przyłącza do budynków PCW dn 160mm – 106,5 mb/ 6 szt w tym 1 przyłącze na działkę
3/ przykanaliki PCW dn 160mm + studzienki – 24,5 mb/5szt
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Część II - Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
mieszkalnych w Brennej przy ul. Wiejskiej.
1/kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 269 mb
2/przyłącza do budynków PCW dn 160mm – 85 mb/3 szt.
3/przykanaliki PCW dn160mm + studzienki - 23 mb/3 szt.
Część III - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej w rejonie ul. Góreckiej.
1/ kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 166 mb
Część IV - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku w Brennej w rejonie ul.
Góreckiej
1/kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 70 mb
2/przyłącza do budynków PCW dn 160mm – 9 mb/1szt.
3/przykanaliki PCW dn160mm + studzienki - 5 mb/1 szt.
4. Szczegółowy zakres robót przedstawia stanowiąca integralną część umowy:
1/ dokumentacja projektowa – załącznik nr 1,
2/ oferta Wykonawcy – załącznik nr 2,
3/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 3.
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami.
6. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z
dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i nadzoru autorskiego.
Materiały będą poddawane na bieżąco testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich
wymagać będzie Zamawiający. Wykonawca zapewni instrumenty, robociznę i materiały do wykonania
testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i
dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszelkie próbki i dokumenty
dostarczy Wykonawca na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy w/w roboty i czynności zostały przewidziane na dzień złożenia
oferty.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz
posiada potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń zamiaru budowy przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
§3
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1/ Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z jednym kompletem
dokumentacji budowlano – wykonawczej, zgłoszeniem przyjęcia zamiaru budowy przez Starostwo
Powiatowe w Cieszynie, dziennikiem budowy, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.
2/ Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, zgodnie z pkt.
1.
3/ Zakończenie robót budowlanych: w ciągu 90 dni od dnia przekazania placu budowy.
4/ Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robót o którym mowa
w pkt.3, strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie kompletnego
operatu powykonawczego tj. wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru budowy i zgłoszenia
zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
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1.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Część ….. - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

w wysokości……………………… zł netto + VAT (słownie: ………………………………………
……………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..)

+

VAT),

zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę i warunkami przetargu, przy czym w
skład tego wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie podwykonawców.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, jak np.: koszty
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty ewentualnych utrudnień wynikające z warunków lokalizacyjnych, koszty robót
wynikające z załączonych do PT uzgodnień, koszty uporządkowania terenu (przywrócenia do stanu
pierwotnego), koszty ubezpieczenia budowy, koszty zapewnienia warunków bhp i p-poż., koszty za usługi
geodezyjne (wytyczenie, geodezja powykonawcza), opłaty za media oraz inne koszty wynikające z umowy.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1
kodeksu cywilnego i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wiążące na czas realizacji umowy. Nie przewiduje się waloryzacji ceny.
5. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie
wszelkich kosztów związanych z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy, a także przewidzenie
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.
6. Jakiekolwiek nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1
7. Zamawiający ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i
wykonania prac wynikających z tej zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem, co strony potwierdzą
pisemnie.
8. W przypadku gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczność zaniechania części robót
przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania
wynagrodzenia za te roboty.
9. Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie art. 144
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP .
10. Do rozliczenia robót dodatkowych, zamiennych, dla których zostały określone w kosztorysie
ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tych samych cen
jednostkowych robót.
11. Do rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, dla których nie zostały określone w kosztorysie
ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje do kosztorysowania składniki cenotwórcze: R, S, Kp i
Z, określone w ofercie i nie zostaną one zmienione do końca obowiązywania umowy. Ceny materiałów
należy określić na podstawie faktury zakupu.
12. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej
umowy, zawartego po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów konieczności i
kosztorysów, po uprzednim zweryfikowaniu i zaopiniowaniu przez Zamawiającego.
§5
1. Należność, o której mowa w § 4 ust. 1, zapłacona będzie przelewem z konta Zamawiającego
tj. nr ……………………………………….w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
2. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonywania robót oraz nie dopuszcza składania faktur
częściowych. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty, będzie protokół końcowego odbioru
robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Za datę płatności uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
4. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr:
………………………….
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5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada NIP: 5482432567.
6. Faktury będą wystawiane na Gminę Brenna 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77.
7. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Gmina Brenna.
8. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 9 umowy, zapłata należności za
wykonane roboty będzie następować zgodnie z treścią ust. 10 i następnych.
9. Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez
Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy
Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców w protokole odbioru robót podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiającego.
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 dni
od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przedłoży w siedzibie
Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającego) wystawionej przez
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z dowodem zapłaty.
11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 10, odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone
zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia
dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty
budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym
mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu
potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 9 i ust. 12 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli w sposób wystarczający wykazano
niezasadność bezpośredniej zapłaty albo nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego
zamówienia lub dalszego podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacono już wynagrodzenie, lub
które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi stanowią własność Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego.
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18. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony bezusterkowy końcowy
protokół odbioru robót – po weryfikacji przez Zamawiającego należytego wykonania robót.
§6
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z niniejszą
umową i wiedzą techniczną, będzie kompletny, bez wad i usterek, wynikających z nieprawidłowego
wykonawstwa i nadzoru, wadliwych materiałów lub urządzeń oraz gwarantuje prawidłowość jego
funkcjonowania.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty oraz
użyte do ich wykonania materiały i urządzenia na okres ……………….. miesięcy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest równy
okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
5. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do ich usunięcia na własny koszt, w
terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez Zamawiającego.
6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy i pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o ich stwierdzeniu wraz z wezwaniem go do ich usunięcia (listem poleconym,
faksem lub osobiście), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wad i
usterek, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.
7. Wykonawca ponosi w okresie gwarancji odpowiedzialność za szkody spowodowane wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części
8. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę korespondencji, zmiany adresu Wykonawcy i nie
powiadomienia pisemnego o tym fakcie Zamawiającego, pisma określone w ust. 5 uważa się za doręczone
z dniem uzyskania potwierdzonych informacji o niemożności ich doręczenia.
9. Opóźnienie się Wykonawcy:
a) w przystąpieniu do usuwania wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego,
b) w usunięciu wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich
usunięcie,
- upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad i usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastępcze). Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty wykonania
zastępczego w terminie 7 dni od dnia wezwania.
10. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia wad lub usterek uniemożliwiających eksploatację
przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem, bieg gwarancji w odniesieniu do
uszkodzonego elementu rozpoczyna się od nowa od daty usunięcia usterki.
§7
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1/ Przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2/ Przekazanie Wykonawcy w 1 egz. dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z przyjęciem
zgłoszenia zamiaru budowy oraz dziennika budowy.
3/ Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
4/Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia,
w pozostałych przypadkach (odbiory częściowe) w terminie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5/ W przypadku odbioru końcowego, wymagającego powołania komisji, Zamawiający przystąpi w terminie
7 dni roboczych do odbioru.
6/ Zapłata Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych
w §5.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1/ Wykonanie siłami własnymi (przez które rozumie się także podwykonawców ) przedmiotu umowy,
zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
Brenna

Strona 12

Zp.271.1.20.2018
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych i obowiązującymi
Polskimi Normami i Normami Branżowymi, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w
czasie budowy.
2/ Terminowe wykonanie robót.
3/ Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia do czasu oddania
inwestycji do użytkowania.
4/ Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
5/ Ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie materiałów odpowiedniej jakości, które powinny
posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane przepisami dopuszczenia.
6/ Przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami prób, badań i regulacji instalacji oraz
sporządzenie odpowiednich protokołów, zaświadczeń, atestów i uzgodnień.
7/ Zapewnienie odbioru kolizji i skrzyżowań sieci wodociągowej z innymi sieciami oraz przejść pod
drogami i potokami.
8/ Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały wykończeniowe, jeżeli nie zostało to sprecyzowane
w dokumentacji projektowej.
9/ Zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i
przeciwpożarowych oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
10/ Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowaną inwestycją, nadzór nad personelem w zakresie
porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.
11/ Zapewnienie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i
świadczeń dla swoich pracowników i pracowników swoich podwykonawców.
12/ Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco
zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci.
13/ Utrzymanie ogólnego porządku na budowie oraz na zapleczu budowy poprzez:
a/ ochronę mienia,
b/ oznakowanie terenu budowy,
c/ nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
d/ zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
e/ usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy ,
f/ wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.
14/ Ochrona środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim jej otoczeniu.
15/ Pokrywanie wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
16/ Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.
17/ Bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób na budowie.
18/ Zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie wykonania robót zanikających lub
ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich odbiór. Jeżeli Wykonawca nie poinformował 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.
19/ Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych,
uzupełniających przed ich realizacją.
20/ Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na
jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.
21/ Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z gwarancjami, certyfikatami i
wszystkimi innymi dokumentami niezbędnymi do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót.
22/ Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków
bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy w tym
ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności cywilno - prawnej, za ewentualne szkody wyrządzone osobom
trzecim. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu strat materialnych, powstałych w
związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych
umową.
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23/ Chronienie przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do
wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. Zabezpieczenie robót przed
działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.
24/ Prowadzenie dokumentacji budowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25/ Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawą,
26/ Wykonywania robót budowlanych (czynności, o których mowa w pkt. 3.7.1 SIWZ) przy pomocy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami pkt 3.7 SIWZ, obowiązek ten
dotyczy również Podwykonawcy.
27/ Wykonywanie pozostałych wymienionych w niniejszej umowie zobowiązań.
§8
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy zatrudni podwykonawców/ nie zatrudni
podwykonawców, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu
umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych
zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej
jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą
lub między dalszymi podwykonawcami.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do
realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku
ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do
zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona
Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy
podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, są zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;
2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki
określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego
stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w tym Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia części
zamówienia podwykonawcy;
3) przepisy §8 ust.5 pkt.2 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców
6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: wynagrodzenie podwykonawcy nie może być większe od
wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót, usług lub dostaw powierzonych podwykonawcy, w
umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialności
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności
przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
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7. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do wzoru umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 6;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;
W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy.
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni roboczych
od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zawarcia potwierdzony za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, odpis zawartej umowy o
podwykonawstwo.
10. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
11. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez
przedkładającego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12.W sytuacji, o której mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Obowiązek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 (roboty budowlane) oraz w ust. 11 (dostawy i
usługi), nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są:
1) dostawy lub usługi, które, z uwagi na ich wartość lub przedmiot, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania zamawiającemu: umowy o wartości do 10.000,00 zł lub których przedmiot
zamówienia nie wymaga udziału w jego realizacji bezpośredniego Wykonawcy.
14. Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki do niniejszej umowy.
15. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności:
-określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
-termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
-termin z tytułu gwarancji i rękojmi,
-wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
-termin płatności faktury – nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej (art. 143b ust. 2 ustawy Pzp).
-uregulowania dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte wykonanie
lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (kar umownych).
- w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadł wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).
16. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe
informacje dotyczące Podwykonawców i jego/ich dalszych Podwykonawców w zakresie prac
powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności
dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.
17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
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1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1, za odstąpienie od umowy przez
jedną ze stron umowy,
b) …………. % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w
oddaniu w terminie przedmiotu umowy tj. nie dotrzymanie terminu o którym mowa w § 3 pkt. 3,
c) 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w
terminowym usunięciu stwierdzonych wad,
d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości
przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za zawarcie każdej
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego,
f) za każdy przypadek nieprzedłożenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w §
4 ust. 1,
h) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w §
4 ust. 1, za każdy przypadek nieujawnienia podwykonawcy,
i) za nieprzedłożenie dowodów potwierdzających zatrudnienie wskazanych osób na umowę o pracę w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każde nie
przedłożenie dowodów lub przedłożenie ich z naruszeniem wyznaczonego terminu,
j) za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień § 7 ust. 2 pkt. 26 umowy lub
postanowień pkt. 3.7 SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01%
wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każde naruszenie.
2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez jedną ze
stron, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający,
b) 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w
odbiorze przedmiotu umowy.
2. Jeżeli kary umowne o których mowa w ust. 1 nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w
wysokości wynikającej z przepisów prawa.
§ 10
1. Inspektorzy Nadzoru wyznaczeni przez Zamawiającego – uprawnione osoby prawne lub fizyczne –
upoważnieni są do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu.
2. Inspektorzy Nadzoru działają na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego w
odrębnej umowie.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
1/ Pan/Pani …………– Kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych.
4. Jako koordynatora(ów) realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się :
1/ Pana Mariusza Nowak - Inspektora ds. inwestycji U.G. Brenna,
2/ Panią Annę Sławiczek - Podinspektora ds. inwestycji U.G. Brenna,
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3/ Pana Robert Zamarski - Podinspektora ds. inwestycji U.G. Brenna.
§ 11
1. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
2. Przez zakończenie robót rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentów, instrukcji eksploatacyjnych, kart gwarancyjnych, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, wyznaczając swoich
przedstawicieli.
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu
zakończenia robót.
§ 12
1. Działając zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:
a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki
podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w
skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty
pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie
zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą
innych istotnych zmian umowy.
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub
wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w
postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie
pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
d) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót, w następujących
okolicznościach:
- wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez
wpis do dziennika budowy; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności
Stron, uznanych przez Zamawiającego,
- konieczność wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od
Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót,
- zlecenie przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia,
rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub
pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
- wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac
objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
e) gdy Zamawiający zrezygnuje z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia
odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane), w takim
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przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie z tytułu rzeczywiście wykonanej
części przedmiotu umowy.
f) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu
jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
g) w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim
przypadku zmiana będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże, że kolejny podwykonawca lub sam
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu pierwotnie określone w SIWZ.
h) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego
zasoby powołuje się Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli
będą one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia, zatwierdzonego przez Zamawiającego.
Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i
ustawie oraz gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie zapewniającym ukończenie robót zgodnie z
umową,
b) Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy,
c) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie,
d) w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez podwykonawcę, będącego jednocześnie podmiotem
trzecim, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ, w sytuacji
gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub nie wskaże nowego
podwykonawcy, który jako podmiot trzeci spełniałby warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
e) w przypadku nienależytego wykonania obowiązku raportowania stanu zatrudnienia w okresie
realizacji zamówienia, nieudzielania wyjaśnień i nieprzedstawiania dowodów zatrudnienia, zgodnie z
wymogami SIWZ.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do
umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie
zawarł umowy z ujawnionym Podwykonawcą wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, a
także w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie informację o realizacji robót przez nieujawnionego
Podwykonawcę.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji wielokrotnego (więcej niż dwukrotnie)
dokonywania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości brutto umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
7. Zmawiający może skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 4-6, w terminie 30 dni od
stwierdzenia istnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy i jej załączników mają zastosowanie
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego.
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§ 14
W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem przedmiotu umowy strony mogą zwrócić się o
rozstrzygnięcie do Sądu Powszechnego, właściwego wg siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający,
jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 4d do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna – Część IV - Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączem do budynku w Brennej w rejonie ul. Góreckiej”.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Imię i
nazwisko

Planowana funkcja
przy realizacji
zamówienia

Kierownik
budowy
w specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i
urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie,
wykształcenie

Podstawa
Informacja o posiadanych uprawnieniach

posiada stosowne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi objętymi
przedmiotem zamówienia numer ……………………
w specjalności …………………………………………………
i jest członkiem ………………………………………….Izby
Inżynierów Budownictwa o numerze
ewidencyjnym………………………………

dysponowania
osobą

zasób własny/
zasób innych
podmiotów*

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Nazwa Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
........................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej
Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna – Część IV - Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączem do budynku w Brennej w rejonie ul. Góreckiej”, składam oświadczenie:

Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………..………
Reprezentując firmę (nazwa firmy)………….................................................................................................
1.

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) z innym
wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu*

2.

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) wraz z
wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu tj. (podać nazwę i adres)*:

____________________________________________________________________________________________________________________
Jednocześnie wskazuję, że :
______________________________________________________________________________________
___________________________________**
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
........................................ ..............................
(miejscowość)
(data)

……………….………..……………………………………………………….
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

*- należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić
wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna”

WYKAZ
dotyczący rozwiązań równoważnych
L.p.

Materiał / Wyrób / Urządzenie wskazane w Materiał / Wyrób / Urządzenie o parametrach
dokumentacji technicznej (wraz z podaniem równoważnych do wskazanych w dokumentacji
parametrów)
technicznej (wraz z podaniem parametrów
równoważnych)

1
:
:
:
:
:

(miejscowość)

Część I - ………..

Część II - …………….

( data )

………………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

PROJEKT BUDOWLANY, SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, PRZEDMIARY – Część IV
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