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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadą konkurencyjności,  
w oparciu o Regulaminem udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

4. Określenie przedmiotu zamówienia. 

4.1. Wykonanie: 
4.1.1. CZĘŚĆ I  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, 
Energetycznej i Granicznej w Dębicy: 

1) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8: 
a) o śr. DN200mm – łączna długość 1800mb 
b) o śr. DN160mm – łączna długość 560mb 
c) studni betonowych DN1000mm – 65 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 28 szt. 

2) Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE: 
a) o śr. DN90mm – łączna długość 830mb 
b) o śr. DN63mm – łączna długość 125mb 
3) Pompowni ścieków PS-1 i PS-2 oraz pompowni przydomowej – 1kpl. 

4.1.2. CZĘŚĆ II  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy: 
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8: 

a) o śr. DN200mm – łączna długość 335mb 
b) o śr. DN160mm – łączna długość 325mb 
c) studni betonowych DN1000mm – 20 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 12szt. 

4.2. Podwykonawstwo: 
4.2.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
4.2.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
4.2.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Kody CPV:  
444555...222333...111333...000000---888      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

5. Zamówienia częściowe.   

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 
Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków 

przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy. 
Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowej i Słonecznej 

w Dębicy. 

6. Zamówienia uzupełniające. 
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6.1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 
6.2. Przedmiot: Dalszy etap robót budowlanych na sieci kanalizacji sanitarnej. 
6.3. Wielkości lub zakresu zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego.  
6.4. Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku otrzymania 

dodatkowych środków finansowych lub oszczędnościach po procedurach zamówień publicznych. 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami. 

8. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019r. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału  
w postępowaniu: 
9.1.1. Uprawnienia o wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania 
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia 
- nie spełnia. 

9.1.2. Wiedza i doświadczenie: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się  
doświadczeniem: 
a) Dla części 1: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert - 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest 
budowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy co najmniej Dn200,  
o długości 1000 m każda.  

b) Dla części 2: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert - 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest 
budowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy co najmniej Dn200,  
o długości 500 m każda. 

9.1.3. Potencjał techniczny: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania 
tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Warunek  ten zostanie  spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże się dysponowaniem min. jednej osoby posiadającej uprawnienia 
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan. Ocena 
spełniania warunku zostanie dokonana w  oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – 
nie spełnia. 

9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie 
spełnia. 

9.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
9.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 
9.2.2. Wykaz robót budowlanych lub dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. 

9.2.3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik nr 4 do niniejszej IDW 
9.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 
9.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

do niniejszej IDW. 
9.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 
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9.3.3. Jednocześnie w celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiający 
wykluczy podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 
osób. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 
 

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać wspólnie 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Warunek wg pkt. 9.3.1. spełniony musi być przez każdego  
z Wykonawców oferty wspólnej.  

10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
zawiązana co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony o okres, rękojmi lub 
gwarancji, przedłożona w określonym terminie. 

11. Wadium 
 

11.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
Dla części 1: 17 000,00 zł,  słownie: siedemnaście tysięcy złotych. 

 Dla części 2:         6 000,00 zł,     słownie: sześć tysięcy złotych. 
11.2. Forma wadium. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 
11.2.1. pieniądzu; 
11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
11.2.3. gwarancjach bankowych; 
11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
11.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm.). 

11.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
11.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
11.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
11.3.3. kwotę gwarancji, 
11.3.4. termin ważności gwarancji  
11.3.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium 
wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak 
wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie 
nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż 
wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 
jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

11.3.6. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 

• oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
11.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Zamawiający nie przyjmuje gotówki.  
11.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć na 

dzienniku podawczym zamawiającego.  
11.5. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

11.6. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 
11.6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.6.2. 

11.6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

11.6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11.7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
11.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie;  
11.7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
11.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
11.7.4. Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej  

 
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą - 5% tej części zamówienia.  

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
12.3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 12.2 od „2)” do „5)” musi być wystawione na 

Zamawiającego. 
12.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. 
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Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne 
upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z 
oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), 
bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z 
treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) 
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pierwsze, pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

12.5. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności 
potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego. 

12.6. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność 
gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek 
zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez 
gwaranta (poręczyciela).  

12.7. Wypłata kwoty wynikającej z gwarancji zostanie wypłacona Zamawiającemu bezwarunkowo, na pierwsze 
wezwanie zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy. 

12.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

12.9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, Zamawiający przechowuje je  na oprocentowanym rachunku bankowym. 

12.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

12.11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag) lub 30 dni po 
usunięciu usterek tj. (po uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane). Pozostała część 
zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. ………….. m–cy (od 
daty odbioru końcowego (bez uwag)  lub 15 dni po usunięciu  usterek tj.). 

12.12. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane zamówienie. 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN. 
Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
14.1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 
oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione 
lub potwierdzonej kopii. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą IDW. 

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 

8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te 
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem. 
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14.2. Forma oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. 

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane.  

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyi wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) fertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w  formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 
Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 § 1;Kto, w celu uzyskania dla 
siebie lub kogo innego, od […]instytucji  dysponujących środkami publicznymi– […] 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia  
finansowego,  instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

14.3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru  stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej IDW, 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru. 
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 
d) Wykaz robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane 
należycie, 

e) Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 

f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW, 

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 
9.3.2. IDW, 

h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW. 

i) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione w 
niniejszej SIWZ. 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

3) Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jedynie wyceny 
robót sporządzonej na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

14.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
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Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, który zastrzegł informację stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
W razie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w załączeniu do oferty 
Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych treści, zawierające w szczególności dowody, że 
zastrzeżone informacje: 

a) nie są upubliczniane, 
b) stanowią dla Wykonawcy wartość techniczną lub technologiczną, albo posiadają wartość 

gospodarczą, zostały zastrzeżone, i wymieni działania jakie podjął w celu zachowania ich 
poufności. 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. a, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ppkt. a. i b. 

d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom ujawnionym w toku 
procedury, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

15.2. Zmiany w treści SIWZ 
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę  
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom ujawnionym w toku procedur oraz 
zamieszcza tę informację na stronie internetowej. 

b) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  
c) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu 
terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców 
ujawnionych w toku procedury oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

16. Oględziny miejsca realizacji zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje organizowania możliwość oględzin terenu objętego inwestycją przez 
Wykonawców. Oględzin można dokonać samodzielnie – teren otwarty, nieogrodzony. 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Jacek Mitek. 
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Jerzy Sieradzki. 

18. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert. 

18.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów 
Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie:    
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18.2. Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 
(paczkę) należy opisać następująco: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., 
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica  

Oferta w postępowaniu na: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków 

w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Dębicy. 
Nie otwierać przed dniem: 30.08.2018r. godz. 1215 

 
18.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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18.4. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
18.4.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

18.4.2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”. 

18.4.3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

18.5. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów 
Racławickich 35, 39-200 Dębica, Sala konferencyjna, w terminie:  
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18.6. Tryb otwarcia ofert. 
18.6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
18.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
18.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte  przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

18.6.4.  W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
18.6.4.01. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
18.6.4.02. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
18.6.4.03. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofercie. 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

18.7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania. 

19. Termin związania ofertą. 
19.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
19.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed 

upływem  terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

19.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

19.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

20. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Dla części 1 i 2: 
20.1. Cena oferty jest ceną zryczałtowaną obejmującą cały zakres robót określony w SIWZ, dokumentacji 

projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 
projektem w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten 
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
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§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
umowę.  

W związku z powyższym: 
20.1.1. cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji projektowej, załączonych decyzji, warunków i uzgodnień, jak również 
robót nie ujętych w dokumentach, bez których nie można wykonać zamówienia.  

20.1.2. wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania 
zamówienia 

20.2. Obliczoną w ten sposób „Cena netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną w ten 
sposób „Cenę oferty brutto”, należy następnie przenieść do Formularza Oferty. 

20.3. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

20.4. Tam, gdzie w OPZ, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót zostało 
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 
specyfikacje i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją 
projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach. 

 
21. Kryteria oceny ofert. 

21.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
21.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 
21.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

21.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
Dla części 1 i 2 oddzielnie: 

21.2.1. Cena – 80% = 80pkt. 

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:  

          najniższa oferowana cena  
C=  ---------------------------------------- x 80pkt  
         cena ocenianej oferty  
 

21.2.2. Okres gwarancji i rękojmi – 20% = 20pkt. 
Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi zostaną przyznane wg schematu: 

 
 
 
 
 
 

21.2.3. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych  
powyżej: 

P = [Ilość pkt. cena max. 80pkt] + [ilość pkt. okres gwarancji max. 20pkt]  
21.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w rozbiciu na poszczególne części, temu(tym) 

Wykonawcy(Wykonawcom), otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni 
wszystkie warunki postępowania. 

22. Oferta z rażąco niską ceną. 
22.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

22.2. Za rażąco niską cenę, w szczególności, przyjmuje się, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 

Deklarowany okres gwarancji  
i rękojmi pełne Ilość punktów 

36-47 miesięcy 0 pkt. 
48-59 miesięcy 10 pkt. 

60 miesięcy i więcej 20 pkt. 
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30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

22.3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,  wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

22.4. Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
23. Uzupełnienie oferty. 

23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub  
dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  lub którzy  nie  złożyli  
pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  dokumenty  zawierające  błędy,  lub którzy  złożyli  wadliwe  
pełnomocnictwa,  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

23.2. Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzić spełnianie  
przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez oferowane  roboty  
budowlane  i  usługi  wymagań  określonych  przez  zamawiającego,  nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 

23.3. Zamawiający  wezwie  także  Wykonawców,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
których złożenia żądał w niniejszej SIWZ. 

24. Tryb oceny ofert. 
24.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

24.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

24.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

24.1.3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona w zakresie ujętym w pkt. 24.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na 
poprawienie omyłek  ujętych w pkt. 24.1.2, w terminie 3 dni od doręczenia 
zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

24.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści pkt. 24.3 
niniejszej IDW. 

24.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona. 

c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

25. Wykluczenie Wykonawcy. 
25.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z  postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do 

treści oświadczenia. 
25.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
26. Odrzucenie oferty. 

26.1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 
a) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
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b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny 
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki nieistotnej. 
g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

26.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 
27.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady  

i kryteria określone w SIWZ. 
27.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
27.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej 
oferty. 

28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
28.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu; 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
e) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ; 
f) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w niniejszej SIWZ. 
28.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze Umowy. 
28.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
28.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 

29. Unieważnienie postępowania. 
29.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

e) Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nieotrzymania 
dofinansowania w części, bądź też powtórzenia czynności albo unieważnienia 
postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego 
wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznym. 

29.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz opublikuje je na stronie internetowej. 

30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, 
faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku drogi faksowej oraz poczty elektronicznej, każda ze stron, na 
żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. 
Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej lub 
poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do 
piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracać się do 
Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną pod 
adres i numery kontaktowe podane na początku niniejszej SIWZ. 

31. Podwykonawstwo. 
Zamawiający żąda wskazania przez  Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 
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32. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

33. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w  celu 
zawarcia umowy. 

33.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 5 dni od dnia, w którym nastąpi 
rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu: 

a) 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami, 
b) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia (w 

przypadku zaistnienia takiej okoliczności). 
c) harmonogram realizacji robót 
d) projekty umów z podwykonawcami. 

33.2. Zamawiający zawrze umowę w terminach nie krótszych niż 5 dni, ale nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

34. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   
ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   

NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   

111...    ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr    111   Wzór Formularza Oferty. 

222...    ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr    222   Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

333...    ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr    333   Wzór wykazu wykonanych dostaw. 

444...    ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr    444   Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

555...    ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr    555   Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników  oraz odmiany wyrazów wynikające ze  złożenia 
oferty wspólnej.  Wprowadzone zmiany  nie  mogą zmieniać treści załączników.  
 



  

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna  

i Graniczna w Dębicy  . 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
FORMULARZ OFERTY na: 

 

BBUUDDOOWWĘĘ  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ    
WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII  OORRAAZZ  PPRRZZEEPPOOMMPPOOWWNNIIAAMMII  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW    

WW  UULL..  SSPPOORRTTOOWWAA,,  SSŁŁOONNEECCZZNNAA,,  ŁŁUUKKAASSIIEEWWIICCZZAA,,  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  II  GGRRAANNIICCZZNNAA  WW  DDĘĘBBIICCYY 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                IS.L.DZ.4278/2018  

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   
   
   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  

IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo  
AAAdddrrreeesss  
NNNrrr   ttteeellleeefffooonnnuuu  
NNNrrr   fffaaakkksssuuu  
AAAdddrrreeesss   eee---mmmaaaiii lll   

4. Oświadczam/y że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim 
przedsiębiorstwem.1 

 
UWAGA: 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.   

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej zmian,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi  

 

CCCzzzęęęśśśććć   111   –––   BBBuuudddooowwwaaa   sssiiieeeccciii    kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniiitttaaarrrnnneeejjj    wwwrrraaazzz   zzz   ppprrrzzzyyyłłłąąąccczzzaaammmiii    iii    ppprrrzzzeeepppooommmpppooowwwnnniiiaaammmiii    śśśccciiieeekkkóóówww   ppprrrzzzyyy      
uuulll ...    ŁŁŁuuukkkaaasssiiieeewwwiiiccczzzaaa,,,    EEEnnneeerrrgggeeetttyyyccczzznnneeejjj    iii    GGGrrraaannniiiccczzznnneeejjj    www   DDDęęębbbiiicccyyy...    

wwwyyynnnooosssiii    nnneeettttttooo   (((bbbeeezzz   VVVAAATTT)))  
     ..............................[PLN]      

 pppllluuusss   nnnaaallleeeżżżnnnyyy   pppooodddaaattteeekkk   VVVAAATTT   www   wwwyyysssoookkkooośśśccciii         …......%   tttjjj ...  …….....................[PLN] 
   CCCeeennnaaa   bbbrrruuuttttttooo   zzz   VVVAAATTT      ...........................[PLN] 

      sssłłłooowwwnnniiieee: ……………………………………………………………………………….…………................. [PLN] 
ZZZooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjęęę   sssiiięęę   dddooo   uuudddzzziiieeellleeennniiiaaa   gggwwwaaarrraaannncccjjj iii    iii    rrręęękkkooojjjmmmiii    :::   
(((mmmiiinnniiimmmaaalllnnnyyy   wwwyyymmmaaagggaaannnyyy   oookkkrrreeesss   gggwwwaaarrraaannncccjjj iii    iii    rrręęękkkooojjjmmmiii    ---   333666   mmm---cccyyy)))            

……….   MMMiiieeesssiiięęęcccyyy 

ZZZooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjeeemmmyyy   sssiiięęę   wwwyyykkkooonnnaaaććć   zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa   dddooo:::    333000...000999...222000111999rrr...    

                                                 
1
 Wykonawca skreśla niepotrzebne  



  

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna  

i Graniczna w Dębicy  . 
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CCCzzzęęęśśśććć   222   –––   BBBuuudddooowwwaaa   sssiiieeeccciii    kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniiitttaaarrrnnneeejjj   wwwrrraaazzz   zzz   ppprrrzzzyyyłłłąąąccczzzaaammmiii   ppprrrzzzyyy   uuulll ...    SSSpppooorrrtttooowwweeejjj    iii    SSSłłłooonnneeeccczzznnneeejjj      
www   DDDęęębbbiiicccyyy ...  

   wwwyyynnnooosssiii    nnneeettttttooo   (((bbbeeezzz   VVVAAATTT)))  
     .............................[PLN]      

 pppllluuusss   nnnaaallleeeżżżnnnyyy   pppooodddaaattteeekkk   VVVAAATTT   www   wwwyyysssoookkkooośśśccciii         …......%   tttjjj ...  ...........................[PLN] 

   CCCeeennnaaa   bbbrrruuuttttttooo   zzz   VVVAAATTT      ..............................[PLN] 

      sssłłłooowwwnnniiieee: …………………………………………………………………………………………................. [PLN] 
ZZZooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjęęę   sssiiięęę   dddooo   uuudddzzziiieeellleeennniiiaaa   gggwwwaaarrraaannncccjjj iii    iii    rrręęękkkooojjjmmmiii    :::   
(((mmmiiinnniiimmmaaalllnnnyyy   wwwyyymmmaaagggaaannnyyy   oookkkrrreeesss   gggwwwaaarrraaannncccjjj iii    iii    rrręęękkkooojjjmmmiii    ---   333666   mmm---cccyyy)))            

……….   mmmiiieeesssiiięęęcccyyy 

ZZZooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjeeemmmyyy   sssiiięęę   wwwyyykkkooonnnaaaććć   zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa   dddooo:::    333000...000999...222000111999rrr...    

Wypełnić tylko na część, na które składa się ofertę, w przypadku nie składania na którąkolwiek z 
części – tabelę przekreślić lub usunąć. 

4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki płatności przedstawione w Części II SIWZ  
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć  

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

 udzielenie zamówienia]2 
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 

niniejszego zamówienia, 
10) Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  

i usług (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.)3: 

 Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ……………………………………………………. zł netto. 

 
POUCZENIE 
Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

a) Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów 
b) Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług 
c) Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego 

podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych. 

11)  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku  
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania4: 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   rrrooodddzzzaaajjjuuu   (((nnnaaazzzwwwyyy)))   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjj iii    
SSStttrrrooonnnyyy   www   ooofffeeerrrccciiieee   
(((wwwyyyrrraaażżżooonnneee   cccyyyfffrrrąąą)))   

oooddd   dddooo    
1.     

2.     

                                                 
2

  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3  Wykonawca usuwa niepotrzebne 
4
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



  

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna  

i Graniczna w Dębicy  . 
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W załączeniu oferty w zakresie wyjaśnienia do tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawiam na stronach 

12) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
13) Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości ............... w formie .............................. 

prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na następujący rachunek: 
...……………….........................................…...………; 

14) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

15) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części 
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] (Jeżeli jest to wiadome, należy 
podać również dane proponowanych podwykonawców)5:  

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccciii    zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      
1.   
2.   

16) Wskazuję/emy następujące dokumenty stanowiące załączniki niniejszej oferty: 
1. ............................................................................................ 
2. ............................................................................................ 
3. ............................................................................................ 

Podpis(y):   

lll ...ppp...  
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   
(((ooosssóóóbbb)))   uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))   
dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))   
uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))   dddooo   
pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccciiieee)))   
WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć   
iii    dddaaatttaaa  

      
      

 

                                                 
5
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



  

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna  

i Graniczna w Dębicy  . 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na:  

BBUUDDOOWWĘĘ  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ    
WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII  OORRAAZZ  PPRRZZEEPPOOMMPPOOWWNNIIAAMMII  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW    

WW  UULL..  SSPPOORRTTOOWWAA,,  SSŁŁOONNEECCZZNNAA,,  ŁŁUUKKAASSIIEEWWIICCZZAA,,  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  II  GGRRAANNIICCZZNNAA  WW  DDĘĘBBIICCYY. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                IS.L.DZ.4278/2018  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

2. WYKONAWCA: 
lll ...ppp...  NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww))) 
   
   

OŚWIADCZAM(Y) ŻE : 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia; 
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 

PODPIS(Y): 

   
   
lll ...ppp...    

   
   

NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))    
uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))      

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   
ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))   
dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccciiieee)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))    

   
   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    
iii    dddaaatttaaa    

1)      
2)      
3)      

 



  

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna  

i Graniczna w Dębicy  . 
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Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót w postępowaniu na: 
BBUUDDOOWWĘĘ  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ    

WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII  OORRAAZZ  PPRRZZEEPPOOMMPPOOWWNNIIAAMMII  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW    
WW  UULL..  SSPPOORRTTOOWWAA,,  SSŁŁOONNEECCZZNNAA,,  ŁŁUUKKAASSIIEEWWIICCZZAA,,  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  II  GGRRAANNIICCZZNNAA  WW  DDĘĘBBIICCYY. 

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                

 
IS.L.DZ.4278/2018 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

2. WYKONAWCA: 

lll ...ppp...     NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww))) 

    
    

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT /DOSTAW 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty/dostawy: 

LLL...ppp... NNNaaazzzwwwaaa   
rrrooobbboootttyyy   

WWWiiieeelllkkkooośśśććć   
bbbuuudddooowwwyyy   

   ((( iii lllooośśśććć   mmmbbb   
kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    

DDDnnn222000000)))   

   
PPPrrrzzzeeedddmmmiiiooottt   

rrrooobbboootttyyy   
wwwrrraaazzz   zzz   kkkrrróóótttkkkiiimmm   

jjjeeejjj    
ooopppiiissseeemmm         

   
DDDaaatttaaa   wwwyyykkkooonnnaaannniiiaaa   

OOOdddbbbiiiooorrrcccaaa   
(((nnnaaazzzwwwaaa,,,    
aaadddrrreeesss,,,    nnnrrr   
ttteeellleeefffooonnnuuu   

dddooo   
kkkooonnntttaaakkktttuuu)))   

   
   

NNNaaazzzwwwaaa   
WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))   

   
   

UUUwwwaaagggiii    
pppoooccczzząąąttteeekkk   

(((dddaaatttaaa)))   
zzzaaakkkooońńńccczzzeeennniiieee 

(((dddaaatttaaa)))   

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, natomiast dostawy wykonano należycie. 
Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone lub należycie dla dostaw, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego 
wykonania tej roboty. 

PODPIS: 
   
   
lll ...ppp...    

   
   

NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))    
uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))      

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   
ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))   
dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccciiieee)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))    

   
   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    
iii    dddaaatttaaa    

1)      

2)      

3)      
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie:  

BBUUDDOOWWĘĘ  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ    
WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII  OORRAAZZ  PPRRZZEEPPOOMMPPOOWWNNIIAAMMII  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW    

WW  UULL..  SSPPOORRTTOOWWAA,,  SSŁŁOONNEECCZZNNAA,,  ŁŁUUKKAASSIIEEWWIICCZZAA,,  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  II  GGRRAANNIICCZZNNAA  WW  DDĘĘBBIICCYY. 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                

 
IS.L.DZ.4278/2018 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

2. WYKONAWCA: 

lll ...ppp...  NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww))) 
   
   

OŚWIADCZAM(Y) ŻE : 
dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych 
przepisów prawa, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w niżej wymienionych specjalnościach: 

* Podać informacje nt. wykształcenia 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy 
wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień. 

PODPIS(Y): 
   
   
lll ...ppp...    

   
   

NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))    
uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))      

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   
ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))   
dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccciiieee)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))    

   
   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    
iii    dddaaatttaaa    

1)      
2)      
3)      

lll ...ppp...    ZZZaaakkkrrreeesss    

OOOsssooobbbaaa   ppprrrzzzeeewwwiiidddzzziiiaaannnaaa   dddooo   wwwyyykkkooonnnaaannniiiaaa   zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa    

   
IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo    

ZZZaaakkkrrreeesss    
wwwyyykkkooonnnyyywwwaaannnyyyccchhh    

ccczzzyyynnnnnnooośśśccciii    

   
WWWyyykkkssszzztttaaałłłccceeennniiieee    

PPPooodddssstttaaawwwaaa   dddooo    
dddyyyssspppooonnnooowwwaaannniiiaaa   

ooosssooobbbąąą    
ppprrrzzzeeezzz   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccęęę    

1) Specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci wod.-kan. 
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia w zamówieniu na:  

BBUUDDOOWWĘĘ  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ    
WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII  OORRAAZZ  PPRRZZEEPPOOMMPPOOWWNNIIAAMMII  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW    

WW  UULL..  SSPPOORRTTOOWWAA,,  SSŁŁOONNEECCZZNNAA,,  ŁŁUUKKAASSIIEEWWIICCZZAA,,  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  II  GGRRAANNIICCZZNNAA  WW  DDĘĘBBIICCYY. 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                

 
IS.L.DZ.4278/2018 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

2. WYKONAWCA: 
lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   
   
   

OŚWIADCZAM, ŻE: 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie jestem: 
1) wykonawcą, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

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

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

5) wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

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

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

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

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

10)wykonawcą będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
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za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 
544); 

11)wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

12)wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.. 

PODPIS: 

   
   
lll ...ppp...    

   
   

NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))    
uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))      

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   
ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj(((yyyccchhh)))   
dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    
ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu    
WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccciiieee)))    
WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))    

   
   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    
iii    dddaaatttaaa    

1)      
2)      
3)      

 



       
 

 
 

CZEŚĆ II – Wzór umowy (WU) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WZÓR UMOWY 
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Wzór umowy na część I zamówienia 

UMOWA nr …../2018 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  
„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 

Jacek Gil  - Prezes Zarządu 
a, 
..................................................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą ) 
 

mającym swą siedzibę w ...............................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 

1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
§ 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia znak 
........................ w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o o Regulamin udzielania zamówień 
publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania Zadanie 6 pn. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków 
przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa: 

1) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8: 
a) o śr. DN200mm – łączna długość 1800,00mb 
b) o śr. DN160mm – łączna długość 560mb 
c) studni betonowych DN1000mm – 65 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 28szt. 

2) Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE: 
a) o śr. DN90mm – łączna długość 830mb 
b) o śr. DN63mm – łączna długość 125mb 

3) Pompowni ścieków PS-1 i PS-2 oraz pompowni przydomowej – 1kpl. 
2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 

A. Wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

B. Inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia: 
a) roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci kanalizacji sanitarnej; 
b) wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody; 
c) wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami; 
d) zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami co 25 do 30 cm gruntem pochodzącym z 

wykopów lub ukopu wraz z konieczną wymianą lub odziarnieniem gruntu w celu uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia tj. co najmniej 98% według Proctora w drodze i w 
chodniku, a w terenach zielonych co najmniej 95% w skali Proctora; 
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e) wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku; 
f) przywrócenie terenu budowy i terenu sąsiadującego z terenem budowy do stanu sprzed robót; 
g) opracowania projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz” o ile to jest 

konieczne; 
h) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej; 
i) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Operat powykonawczy 

Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej – format DXF 
2000;przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z 
projektem – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych; 

j) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych 
wraz  
z opłatami; 

k) informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

l) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu 
składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z 
uzyskaniem warunków technicznych;  

m) uporządkowanie placu budowy; 
n) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie  
z kosztami utylizacji, 

o) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – 
Wykonawca dostarczy po zakończeniu inwestycji pisemne oświadczenia właścicieli posesji o 
przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od 
obowiązku), 

p) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich 
zakończeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

q) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i 
uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic, 

r) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym 
projektem, 

s) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 
t) utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, 
u) wszystkie inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia, 
v) wykonanie inspekcji TV kanału przy obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazanie 

sprawozdania i zapisu cyfrowego  
w) koszt czasowego zajęcia pasa ulicy u właściciela drogi  

3. Wykonawca oświadcza, iż: 
• wszystkie w/w elementy i obowiązki zostały przez niego uwzględnione przy kalkulacji ceny ofertowej, 
• zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą w szczególności 

postanowienia i zobowiązania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, które są wiążące dla stron. 
4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa   
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. 

§ 2 TERMIN REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania. 
2. Termin zakończenia wykonania robót budowlanych ustala się na dzień……………………..……………………. 

§ 3 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt wykonawczy, który szczegółowo określa 
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na 
budowę. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że Wykonawca zobowiązany będzie pobrać samodzielnie pełną 
dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz wykonać na własny koszt wydruk niezbędnej dokumentacji „roboczej”. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
 
§ 4 ZOBOWIĄZANIE DO STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH W SIWZ 
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Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy 
oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego. 

 
§ 5 NADZÓR INWESTORSKI 

1. Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:…………………… 
2. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje niezwłocznie na 

piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osobę sprawująca nadzór inwestorski. Zmiana w/w osoby nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy 

§ 6 KIEROWNIK BUDOWY 

1. Funkcję Kierownika budowy pełnił będzie: ................................................................................................... 
( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień) 

2. W przypadku zmiany Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca poinformuje niezwłocznie na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i wskaże osobę sprawująca funkcję Kierownika Budowy  
z zastrzeżeniem, że ww. osoba będzie spełniała wymagania określone w SIWZ.  

 
§ 7 ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT 

1. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póżn zm.), obowiązującymi normami i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP  
a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami  
i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec 
mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren 
budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

5. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody  
i energii w okresie realizacji robót. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 

7 Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy. 

§ 8 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie placu budowy, umowę ubezpieczenia od 
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszej umowy oraz do terminowego opłacania 
należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
1) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 
2) od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 

swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 
osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00zł; 

3) ubezpieczenia pracowników Zamawiającego, Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa wyżej muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w wysokości bez 
ograniczeń.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym  
w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.  

4. W razie wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 
powyższych zasadach na okres obejmujący czas realizacji umowy. 

§ 9 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów 



  

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna  

i Graniczna w Dębicy  . 

 

 

Instrukcja dla Wykonawców IDW - Załączniki 222888   

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 

2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów stosowne certyfikaty zgodności, atesty lub 
aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na 
żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy,  
a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

§ 10 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie zryczałtowane. 
2. Wynagrodzenie zryczałtowane, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

robót objętych projektem budowlanym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

3. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ………………………………………………………………………………………… 
 

§ 11 PŁATNOŚCI 
 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur 
częściowych, wystawionych nie częściej niż jedna w danym miesiącu oraz fakturą końcową, wystawioną po 
wykonaniu całego zakresu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi dopiero w roku 2019. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 3. Faktury częściowe będą obejmować wartość 
zakresu objętych nimi robót, ustaloną w oparciu o wykaz robót budowlanych. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową (obejmującą zakres robót dotychczas nie zafakturowanych) 
wystawioną po zakończeniu całego zakresu umowy oraz bez usterkowym odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy lub po usunięciu usterek. 

5. Zapłata faktur częściowych i faktury końcowej nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni 
od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednimi protokołami 
odbioru i innymi dokumentami wymaganymi prawem budowlanym i niniejszą umową. 

6.  Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 
………………………………............................................................. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania 
rachunku Wykonawcy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wstawiania faktur częściej niż raz w miesiącu, wyłącznie w sytuacji, kiedy 
obie strony uzgodnią wcześniej, bądź wynika to z rozliczenia dofinansowania.    
 

§ 12 NIP 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony 
do otrzymywania faktur VAT.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ………………….. 
 

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
brutto tj.: ………………… w formie:  ………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, w tym odszkodowań i kar umownych oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeżeli to 
niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z 
aneksu do umowy. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez 
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zmiany jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
5. W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić 

całą kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia objętego pierwszą lub/i kolejną fakturą wystawioną przez 
Wykonawcę za jego zgodą. 

§ 14 ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z umową na wykonanie robót, w wysokości 70 % wartości 
kwoty z § 13 ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym bezusterkowym. 

2. Pozostałą część – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia –  Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 15 PODWYKONAWCY/jeżeli dotyczy/ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 
robót:….………………………………………………… (określić zakres rzeczowy i kwotę) 

2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców:……………………………………… (nazwa 
podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota). Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do 
których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i usługi, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy: 
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

8.  Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłosić pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 8. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w 
sprawie zamówienia oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 
zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umów zawartych  
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 11, Podwykonawca lub 
Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu. 

14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi. 
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy. 
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

21.  Przy rozliczeniu częściowym z każdą wystawioną fakturą częściową Wykonawca dostarczy oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu należności 
potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub 
dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób. 

22. Przed odbiorem końcowym, o którym mowa w § 16 ust. 4, Wykonawca dostarczy oświadczenia 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich 
zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu 
lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób. 

23. Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę i do faktury załączy protokoły odbioru w/w robót.  
 

§ 16 ODBIORY 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie. 
2. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu na 3 dni przed planowanym zgłoszeniem o zakończeniu 

robót dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
przekaże: dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności, dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy (jeżeli miały miejsce). 

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

4. Odbiór końcowy wykonanych robót nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
zgłoszenia gotowości do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
wszystkich robót. 

5. Roboty zanikające winny być zgłoszone przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego przed zakryciem  
w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru. Wykonawca winien prowadzić na bieżąco obmiar 
wykonywanych prac. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo 

odebrać przedmiot umowy wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. W tym ostatnim przypadku 
usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru zostanie potwierdzone protokołem. Uznaje się, że do czasu 
usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiot umowy nie został należycie wykonany; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy posiadający wady odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej i technicznej, 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może podjąć decyzję  
o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
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8. W przypadku wystąpienia wad, których usunięcie spowoduje przekroczenie terminu wykonania umowy 
Wykonawca jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przedłużonym 
terminem ważności dostosowanym do terminu ustalonego na usunięcie wad oraz uwzględniającego termin 
zwrotu zabezpieczenia zgodnie z § 14 ust 1. W przypadku braku wniesienia przedmiotowego zabezpieczenia 
przyjmuje się, że umowa nie została wykonana należycie i w terminie z winy Wykonawcy.  

§ 17 RĘKOJMIA ZA WADY I  GWARANCJA JAKOŚCI 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy włącznie  
z wbudowanymi materiałami i urządzeniami. Dotyczy wszystkich wykonywanych elementów wraz  
z wykończeniem i wyposażeniem budynku. 

2. Okres gwarancji ustala się na ................. liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub od daty 
usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru (potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 16 ust. 3). 

3. Okres rękojmi ustala się na …..............., liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub od daty 
usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru potwierdzonych protokołem usunięcia usterek. 

4. Termin usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych wad, ich wpływu na możliwość i bezpieczeństwo 
użytkowania obiektu lub urządzeń oraz czasu niezbędnego dla ich usunięcia. 

5. W przypadku nieusunięcia wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym zgodnie  
z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje: 
a. w przypadku wady nie zagrażającej życiu lub zdrowiu, Zamawiający ma prawo ponownego wezwania 

Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie wad, a niedotrzymanie tego terminu upoważnia 
Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania napraw lub wymiany urządzenia podmiotowi 
trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

b. w przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy 
lub wymiany niezwłocznie po upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt i 
niebezpieczeństwo. 

6. Zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na 
cały obiekt wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonana 
naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie refaktury. 
Zamawiający może powyższe koszty potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w § 13. 

7. Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na rok. 
8. Z przeglądu gwarancyjnego będzie sporządzony protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. W 

przypadku nie stawienia się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół może być spisany bez jego 
udziału. 

9. Nie później niż na 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji za wady, Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego będącego podstawą zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego przez 
Zamawiającego jest usunięcie wszelkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. W analogicznym terminie przed 
upływem okresu gwarancji jakości zostanie dokonany odbiór pogwarancyjny. 

§ 18 KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą kary 
umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto, określonego w § 10 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 10% wartości należnego wynagrodzenia podwykonawcy za każde takie 
zdarzenie, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000 zł za każdy taki przypadek, 

6) za nieprzedłożenie oryginału umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 20 000 zł za każdy taki przypadek, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do w § 15 ust. 12 –  
w wysokości 50 000 zł za każdy taki przypadek, 
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3. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa wyżej i naliczenia ich w łącznej 
wysokości. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych 
naliczanych Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na przekazanie, 
2) za zwłokę w przystąpieniu do dokonania odbioru robót zanikających oraz odbioru końcowego – 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki ponad dzień wyznaczony na dokonanie odbioru, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na 
zasadach ogólnych.  

 
§ 19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających  

z umowy – ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy albo pozostaje  
w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu realizacji umowy określonego 
w § 2 ust. 2, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, 
przez okres dłuższy niż 10 dni, 

3) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności: realizuje umowę w sposób 
niezgodny ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie, stosuje 
materiały lub urządzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytułu szkód i odpowiedzialności cywilnej, stosownie do wymagań 
określonych w § 8, 

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców nie informując o tym 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub nie reguluje zobowiązań wobec 
podwykonawców, 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od 
umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia. 

§ 20 OBOWIĄZKI STRON W SYTUACJI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają następujących czynności:  
1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty 

odstąpienia od umowy, 
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane 

roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od 
umowy, 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty 
zabezpieczające, w razie braku takiego zgłoszenia w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
Zamawiający ma prawo dokonać jednostronnego odbioru, 

4. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami 
zabezpieczającymi oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy, 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty 
tylko za materiały wbudowane i urządzenia zamontowane. Pozostałe materiały i urządzenia Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu.  

§ 21 ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było 

wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej: 
a) wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem w Dzienniku 

budowy pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
b) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.; 
c) działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy 
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody 
i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie; 

d) warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie 
robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej 
minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni; 

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od 
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod 
warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co 
najmniej 10% całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
niewypały  
i niewybuchy itp.; 

f) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy 
przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń; 

g) następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 
projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub 
oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie 
możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

2) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub 
wykształceniem spełniającym wymogi SIWZ; 

3) zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a 
także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej 
kwocie Wykonawcy; 

4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy: 
a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego  
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji 
materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, 
pojawienie się na rynku – po zawarciu umowy – materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji 
niewskazanych w ofercie i SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

c) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na 
ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót okaże 
się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje się możliwość 
zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac; 

d) w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie 
wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) pozostałe zmiany: 
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT; 
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; 
c) wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres. 

§ 22 POWTÓRZENIE ZAMÓWIEŃ NA PODOBNE ROBOTY 
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1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego objętego niniejszą 
umową, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie powyższych 
zamówień może nastąpić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udzielone na podstawie jednej lub kilku umów, na 
warunkach analogicznych jak określone w niniejszej umowie, w szczególności przy zachowaniu tych samych 
norm i parametrów. 

3. Jeżeli udzielenie zamówienia na wykonanie robót podobnych nastąpi w trakcie realizacji zamówienia 
podstawowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym w oparciu 
o ceny jednostkowe ustalone w niniejszej umowie. 

4. W przypadku objęcia zamówieniem robót podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a także gdy 
zlecenie zamówienia, o którym wyżej mowa nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego, 
ustalenie wysokości wynagrodzenia za te roboty nastąpi w drodze negocjacji stron.  

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
RODO. 

4. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny 
być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub 
podany przez stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 

5. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej 
umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie 
korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia od daty nadania. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo 
sąd dla Zamawiającego. 

§ 24 EGZEPLARZE I ZAŁĄCZNIKI 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egz. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

2. Wykaz załączników do niniejszej umowy: 
Wykaz robót budowlanych 

Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A 
  
 



       
 
Załącznik nr 1 do umowy nr ………….... z dnia …………. 2018 r.  
 
Zamawiający:  

Wodociągi Dębickie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

Wykonawca:  
Wykaz Cen Robót budowlanych  

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków  
przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy 

SSSiiieeeććć   kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniii tttaaarrrnnneeejjj ...    

L.p. Opis Nazwa Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

1. 

roboty pomiarowe, usunięcie 
humusu, wykopy z transportem, 
szalowanie, odwodnienie, 
zasypywanie wykopów z 
zagęszczeniem, komory przew., 
obarierowanie, montaż płyt drog., 
montaż rur-przewierty sterowane, 
połączenia, próby i odbiory, 
obarierowanie i kładki,  podłoża, 
rury ochronne i osłonowe, montaż 
rur, studni rew., obsypki, 
oznakowanie taśmą, odbiory, próby 
szczelności, drogowe: Oznakowanie 
robót - wg projektu organizacji 
ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka 
asfaltu, rozebranie podbudów, 
odwóz-utylizacja, profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża, odbudowa 
warstw podbudów z kruszyw 
łamanych stabilizowanych 
mechanicznie, ułożenie asfaltów -  
warstwy wiążącej i warstwy 
ścieralnej, badania i odbiory 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn200 SN8 SDR34 

1795,0mb   

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn160 SN8 SDR34  

552,05mb   

3. Wykonanie studni Dn1000 z włazem 
typu ciężkiego z betonu 
wodoszczelnego, z kinetą 
prefabrykowaną, kręgi łączone na 
uszczelki gumowe 

62kpl.  

 

4. Wykonanie studni PCV/PE Dn425 z 
rurą teleskopową, włazem żeliwnym 
16T 

28kpl.  
 

5. Wykonanie studni PCV/PE Dn425 z 
rurą teleskopową, włazem żeliwnym 
D400 

1 kpl.  
 

6. Wykonanie kanalizacji tłocznej PEHD 
90x5,4 PN16 

829,65mb  
 

7. Wykonanie kanalizacji tłocznej PEHD 
63x3,8 SDR17 

124,55mb  
 

8. Przewiert poziomy rurą PE 90x5,4 9,50mb   
9. Przepompownia ścieków PS-1 – 

zbiornik śr. 1,2m, gł. 4,3m, 
ogrodzenie, utwardzenie terenu, 
instalacja elektryczna, sterowanie itp. 

1kpl.  

 

10. Przepompownia ścieków PS-2 – 
zbiornik śr. 1,2m, gł. 4,3m, 
ogrodzenie, utwardzenie terenu, 
instalacja elektryczna, sterowanie itp. 

1kpl.  

 

11. Przydomowa pompownia ścieków, 
zbiornik, instalacja energetyczny, 
sterowanie,  

1 kpl.  

 

12. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
gr. 8cm 

1272,00m2  

 

Podsumowanie  
Razem netto:  

Razem VAT:  
Razem brutto:  
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Wzór dokumentu, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy 

……………………….. dnia …………….     …………………………………………………… 
    pieczęć firmowa 

KARTA GWARANCYJNA 
Określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji 

jakości 

zgodnie z zapisami umowy nr …………………z dnia ……… 

I Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta): 
…………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………..…………………………………… 

II Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

III Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy – przedmiotu gwarancji: (np. powierzchnia,       kubatura, 
inne parametry techniczne) 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

IV Data odbioru końcowego (dzień, miesiąc, rok): ………………………………………… 

V Ogólne warunki gwarancji:  

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie  
z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę  nr ………, umowie, dokumentacji projektowej oraz  
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne Obiektu zmniejszające jego 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną.  

3) Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że wszelkie wady i usterki, które wystąpią w okresie obowiązywania 
Gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole 
z przeglądu (zasady zgłaszania usterek, zwoływania przeglądu gwarancyjnego i zasad ustalania terminów 
usunięcia usterek – jak w umowie par.19) 

4) Termin usunięcia wad i usterek  uwzględniał będzie ustalony wcześniej terminarz planowanych imprez. 
 W przypadku braku możliwości przeprowadzenia imprezy ze względu na występujące i nieusunięte wady lub 
usterki – Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego, Użytkownika koszty z tytułu odwołania 
imprezy. 

5) Zgłoszenie usterek i wad w okresie gwarancji będzie odbywało się za pośrednictwem faksu Wykonawcy 
(Gwaranta) pod nr tel.: ………………………, lub e-maila ……………..  lub pocztą na adres ……………. W razie 
wątpliwości za dzień zgłoszenia usterki lub wady strony uznają dzień nadania przez Zamawiającego faksu lub 
e-maila lub dzień otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia – w przypadku przesyłania zgłoszenia 
pocztą..  

6) Każdorazowe usunięcie wad lub usterek winno być stwierdzone protokołem. 
7) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) zgłoszonej wady lub usterki  

w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady lub 
usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta), jak również do naliczenia kary umownej  
z tytułu opóźnienia w usunięciu usterek lub wad, o której mowa w umowie Nr ……………… z dnia 
…………………………….. 

8) Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca (Gwarant) dokonał istotnych napraw, termin 
gwarancji naprawianego elementu lub urządzenia oraz elementów współpracujących technologicznie  
z elementem naprawianym biegnie na nowo  począwszy od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad. (okres gwarancji wg umowy). 

9) Termin gwarancji naprawianego elementu lub urządzenia oraz elementów współpracujących technologicznie  
z elementem naprawianym ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł  
z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać, a jeżeli Zamawiający nie mógł korzystać z całego przedmiotu 
umowy , przedłużeniu gwarancji podlega cały przedmiot umowy. 

10) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego 
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wygasają z dniem usunięcia wady potwierdzonej protokolarnie. Ustalenia punktu 7 i 8 stosuje się odpowiednio 
przez cały okres usuwania wad. 

11) Po upływie okresu gwarancji, strony zobowiązane są do podpisania protokołu pogwarancyjnego.  
12) Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych (dotyczy to także kosztów ubezpieczenia 

pracowników i robót na czas usuwania wad) oraz szkody i straty spowodowane usuwaniem wad pokrywa  
w całości wykonawca (Gwarant), dotyczy to także   obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i niezbędnych 
do tych przeglądów materiałów eksploatacyjnych. 

13) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Użytkownikiem na czas usuwania wad  (obiekt 
czynny) oraz do zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości w użytkowaniu obiektu lub jego części  związanych 
z wykonywanymi pracami a szczególności do : 
6) ścisłego przestrzegania ustalonych terminów usuwania wad 
7) zapewnienia środków i warunków technicznych (gdy jest to technicznie możliwe  i uzasadnione) do 

funkcjonowania części obiektu nie objętego usuwaniem wad 
8) zapewnienia ciągłego i kompetentnego nadzoru w cały okresie usuwania wad tj. w fazie identyfikacji 

zakresu, przygotowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania elementów naprawianych 
14) Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

1. siły wyższej, 
2. wynikłe z winy użytkowania obiektu, 
3. użytkowania urządzeń przez Użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania lub zasadami 

eksploatacji, dostarczonymi przez gwaranta. 
15) Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od daty bezusterkowego odbioru (uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane zamówienie), wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub 
wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów. 

VI Okres gwarancji wynosi…………….. od dnia …… do dnia …….(chyba że zaistnieją okoliczności opisane  
w punkcie V ppkt.7 i 8. 

VII Zamawiający zastrzega sobie prawo egzekwowania uprawnień z niniejszej gwarancji przez wskazanego 
przez niego Użytkownika. 

 

____________________________     ______________________________ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych     (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy       do  reprezentowania  zamawiającego  
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Wzór umowy na część I zamówienia 

UMOWA nr …../2018 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  
„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 

Jacek Gil  - Prezes Zarządu 
a, 
..................................................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą ) 
 

mającym swą siedzibę w ...............................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 

3. ...................................................... 
4. ...................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
§ 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia znak 
........................ w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania Zadanie 5 pn. 

 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

przy ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa: 
 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8: 

1) o śr. DN200mm – łączna długość 335mb 
2) o śr. DN160mm – łączna długość 325mb 
3) studni betonowych DN1000mm – 20 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 12szt. 

2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 
A. Wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
B. Inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia: 

a) roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci kanalizacji sanitarnej; 
b) wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody; 
c) wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami; 
d) zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami co 25 do 30 cm gruntem pochodzącym z 

wykopów lub ukopu wraz z konieczną wymianą lub odziarnieniem gruntu w celu uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia tj. co najmniej 98% według Proctora w drodze i w 
chodniku, a w terenach zielonych co najmniej 95% w skali Proctora; 

e) wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku; 
f) przywrócenie terenu budowy i terenu sąsiadującego z terenem budowy do stanu sprzed robót; 
g) opracowania projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz” o ile to jest 

konieczne; 
h) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej; 
i) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Operat powykonawczy 

Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej – format DXF 
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2000;przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z 
projektem – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych; 

j) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych 
wraz  
z opłatami; 

k) informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

l) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu 
składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z 
uzyskaniem warunków technicznych;  

m) uporządkowanie placu budowy; 
n) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie  
z kosztami utylizacji, 

o) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – 
Wykonawca dostarczy po zakończeniu inwestycji pisemne oświadczenia właścicieli posesji o 
przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od 
obowiązku), 

p) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich 
zakończeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

q) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i 
uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic, 

r) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym 
projektem, 

s) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 
t) utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, 
u) wszystkie inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia, 
v) wykonanie inspekcji TV kanału przy obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazanie 

sprawozdania i zapisu cyfrowego  
w) koszt czasowego zajęcia pasa ulicy u właściciela drogi  

3. Wykonawca oświadcza, iż: 
• wszystkie w/w elementy i obowiązki zostały przez niego uwzględnione przy kalkulacji ceny ofertowej, 
• zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą w szczególności 

postanowienia i zobowiązania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, które są wiążące dla stron. 
4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa   
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. 

§ 2 TERMIN REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania. 
2. Termin zakończenia wykonania robót budowlanych ustala się na dzień……………………..……………………. 

§ 3 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt wykonawczy, który szczegółowo określa 
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i zgłoszeniem robót. 
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że Wykonawca zobowiązany będzie pobrać samodzielnie pełną 
dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz wykonać na własny koszt wydruk niezbędnej dokumentacji „roboczej”. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
 
§ 4 ZOBOWIĄZANIE DO STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH W SIWZ 

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy 
oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego. 

 
§ 5 NADZÓR INWESTORSKI 
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1. Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować 
będzie:…………………… 

2. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje 
niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osobę sprawująca nadzór inwestorski. Zmiana 
w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
 

§ 6 KIEROWNIK BUDOWY 

1. Funkcję Kierownika budowy pełnił będzie: ................................................................................................... 
( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień) 

2. W przypadku zmiany Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca poinformuje niezwłocznie na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i wskaże osobę sprawująca funkcję Kierownika Budowy  
z zastrzeżeniem, że ww. osoba będzie spełniała wymagania określone w SIWZ.  

 
§ 7 ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT 

1. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póżn zm.), obowiązującymi normami i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP  
a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami  
i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec 
mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren 
budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

5. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody  
i energii w okresie realizacji robót. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 

7 Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy. 

§ 8 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie placu budowy, umowę ubezpieczenia od 
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszej umowy oraz do terminowego 
opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 
2) od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 

swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 
osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż 150 000,00zł; 

3) ubezpieczenia pracowników Zamawiającego, Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa wyżej muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w wysokości bez 
ograniczeń.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym  
w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.  

4. W razie wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 
powyższych zasadach na okres obejmujący czas realizacji umowy. 

§ 9 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 

2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów stosowne certyfikaty zgodności, atesty lub 
aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1. 
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3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na 
żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy,  
a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

§ 10 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie zryczałtowane. 
2. Wynagrodzenie zryczałtowane, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

robót objętych projektem budowlanym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

3. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ………………………………………………………………………………………… 
 

§ 11 PŁATNOŚCI 
 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie 
faktur częściowych, wystawionych nie częściej niż jedna w danym miesiącu oraz fakturą końcową, 
wystawioną po wykonaniu całego zakresu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi dopiero w roku 2019. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 3. Faktury częściowe będą obejmować wartość 
zakresu objętych nimi robót, ustaloną w oparciu o wykaz robót budowlanych. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową (obejmującą zakres robót dotychczas nie 
zafakturowanych) wystawioną po zakończeniu całego zakresu umowy oraz odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy bez usterkowym lub po usunięciu usterek. 

5. Zapłata faktur częściowych i faktury końcowej nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednimi 
protokołami odbioru i innymi dokumentami wymaganymi prawem budowlanym i niniejszą umową. 

6. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 
………………………………............................................................. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 
uznania rachunku Wykonawcy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wstawiania faktur częściej niż raz w miesiącu, wyłącznie w sytuacji, 
kiedy obie strony uzgodnią wcześniej, bądź wynika to z rozliczenia dofinansowania.  

  
§ 12 NIP 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony 
do otrzymywania faktur VAT.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ………………….. 
 

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
brutto tj.: ………………… w formie:  ………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, w tym odszkodowań i kar umownych oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeżeli to 
niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z 
aneksu do umowy. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez 
zmiany jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5. W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić 
całą kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia objętego pierwszą lub/i kolejną fakturą wystawioną przez 
Wykonawcę za jego zgodą. 
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§ 14 ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z umową na wykonanie robót, w wysokości 70 % wartości 
kwoty z § 13 ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym bezusterkowym. 

2. Pozostałą część – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia –  Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 15 PODWYKONAWCY/jeżeli dotyczy/ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 
robót:….………………………………………………… (określić zakres rzeczowy i kwotę) 

2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców:……………………………………… (nazwa 
podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota). Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do 
których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i usługi, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy: 
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

8.  Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłosić pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 8. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w 
sprawie zamówienia oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 
zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umów zawartych  
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 11, Podwykonawca lub 
Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu. 

14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
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Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

21.  Przy rozliczeniu częściowym z każdą wystawioną fakturą częściową Wykonawca dostarczy oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu należności 
potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub 
dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób. 

22. Przed odbiorem końcowym, o którym mowa w § 16 ust. 4, Wykonawca dostarczy oświadczenia 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich 
zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu 
lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób. 

23. Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę i do faktury załączy protokoły odbioru w/w robót.  
 

§ 16 ODBIORY 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie. 
2. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu na 3 dni przed planowanym zgłoszeniem o zakończeniu 

robót dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
przekaże: dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności, dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy (jeżeli miały miejsce). 

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

4. Odbiór końcowy wykonanych robót nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
zgłoszenia gotowości do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
wszystkich robót. 

5. Roboty zanikające winny być zgłoszone przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego przed zakryciem  
w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru. Wykonawca winien prowadzić na bieżąco obmiar 
wykonywanych prac. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo 

odebrać przedmiot umowy wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. W tym ostatnim przypadku 
usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru zostanie potwierdzone protokołem. Uznaje się, że do czasu 
usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiot umowy nie został należycie wykonany; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy posiadający wady odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej i technicznej, 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może podjąć decyzję  
o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
8. W przypadku wystąpienia wad, których usunięcie spowoduje przekroczenie terminu wykonania umowy 

Wykonawca jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przedłużonym 
terminem ważności dostosowanym do terminu ustalonego na usunięcie wad oraz uwzględniającego termin 
zwrotu zabezpieczenia zgodnie z § 14 ust 1. W przypadku braku wniesienia przedmiotowego zabezpieczenia 
przyjmuje się, że umowa nie została wykonana należycie i w terminie z winy Wykonawcy.  
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§ 17 RĘKOJMIA ZA WADY I  GWARANCJA JAKOŚCI 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy włącznie  
z wbudowanymi materiałami i urządzeniami. Dotyczy wszystkich wykonywanych elementów wraz  
z wykończeniem i wyposażeniem budynku. 

2. Okres gwarancji ustala się na ................. liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub od daty 
usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru (potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 16 ust. 3). 

3. Okres rękojmi ustala się na …..............., liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub od daty 
usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru potwierdzonych protokołem usunięcia usterek. 

4. Termin usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych wad, ich wpływu na możliwość i bezpieczeństwo 
użytkowania obiektu lub urządzeń oraz czasu niezbędnego dla ich usunięcia. 

5. W przypadku nieusunięcia wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym zgodnie  
z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje: 
a. w przypadku wady nie zagrażającej życiu lub zdrowiu, Zamawiający ma prawo ponownego wezwania 

Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie wad, a niedotrzymanie tego terminu upoważnia 
Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania napraw lub wymiany urządzenia podmiotowi 
trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

b. w przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy 
lub wymiany niezwłocznie po upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt i 
niebezpieczeństwo. 

6. Zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na 
cały obiekt wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonana 
naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie refaktury. 
Zamawiający może powyższe koszty potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w § 13. 

7. Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na rok. 
8. Z przeglądu gwarancyjnego będzie sporządzony protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. W 

przypadku nie stawienia się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół może być spisany bez jego 
udziału. 

9. Nie później niż na 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji za wady, Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego będącego podstawą zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego przez 
Zamawiającego jest usunięcie wszelkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. W analogicznym terminie przed 
upływem okresu gwarancji jakości zostanie dokonany odbiór pogwarancyjny. 

§ 18 KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą kary 
umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto, określonego w § 10 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 10% wartości należnego wynagrodzenia podwykonawcy za każde takie 
zdarzenie, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000 zł za każdy taki przypadek, 

6) za nieprzedłożenie oryginału umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 20 000 zł za każdy taki przypadek, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do w § 15 ust. 12 –  
w wysokości 50 000 zł za każdy taki przypadek, 

3. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa wyżej i naliczenia ich w łącznej 
wysokości. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych 
naliczanych Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na przekazanie, 
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2) za zwłokę w przystąpieniu do dokonania odbioru robót zanikających oraz odbioru końcowego – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki ponad dzień wyznaczony na dokonanie odbioru, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na 
zasadach ogólnych.  

 
§ 19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających  

z umowy – ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy albo pozostaje  
w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu realizacji umowy określonego 
w § 2 ust. 2, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, 
przez okres dłuższy niż 10 dni, 

3) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności: realizuje umowę w 
sposób niezgodny ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie, 
stosuje materiały lub urządzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 

4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytułu szkód i odpowiedzialności cywilnej, stosownie do wymagań 
określonych w § 8, 

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców nie informując o tym 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub nie reguluje zobowiązań wobec 
podwykonawców, 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od 
umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia. 

§ 20 OBOWIĄZKI STRON W SYTUACJI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają następujących czynności:  
1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty 

odstąpienia od umowy, 
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane 

roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od 
umowy, 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty 
zabezpieczające, w razie braku takiego zgłoszenia w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
Zamawiający ma prawo dokonać jednostronnego odbioru, 

4. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami 
zabezpieczającymi oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy, 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty 
tylko za materiały wbudowane i urządzenia zamontowane. Pozostałe materiały i urządzenia Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu.  

§ 21 ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było 
wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej: 
a) wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem w Dzienniku 

budowy pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
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b) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.; 

c) działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy 
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody 
i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie; 

d) warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie 
robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej 
minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni; 

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od 
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod 
warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co 
najmniej 10% całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
niewypały  
i niewybuchy itp.; 

f) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy 
przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń; 

g) następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 
projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub 
oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie 
możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

2) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub 
wykształceniem spełniającym wymogi SIWZ; 

3) zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a 
także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej 
kwocie Wykonawcy; 

4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy: 
a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego  
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji 
materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, 
pojawienie się na rynku – po zawarciu umowy – materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji 
niewskazanych w ofercie i SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

c) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na 
ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót okaże 
się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje się możliwość 
zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac; 

d) w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie 
wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) pozostałe zmiany: 
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT; 
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; 
c) wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres. 

§ 22 POWTÓRZENIE ZAMÓWIEŃ NA PODOBNE ROBOTY 

1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego objętego niniejszą 
umową, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie powyższych 
zamówień może nastąpić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 
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2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udzielone na podstawie jednej lub kilku umów, na 
warunkach analogicznych jak określone w niniejszej umowie, w szczególności przy zachowaniu tych samych 
norm i parametrów. 

3. Jeżeli udzielenie zamówienia na wykonanie robót podobnych nastąpi w trakcie realizacji zamówienia 
podstawowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym w oparciu 
o ceny jednostkowe ustalone w niniejszej umowie. 

4. W przypadku objęcia zamówieniem robót podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a także gdy 
zlecenie zamówienia, o którym wyżej mowa nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego, 
ustalenie wysokości wynagrodzenia za te roboty nastąpi w drodze negocjacji stron.  

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
RODO. 

4. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny 
być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub 
podany przez stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 

5. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej 
umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie 
korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia od daty nadania. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo 
sąd dla Zamawiającego. 

§ 24 EGZEPLARZE I ZAŁĄCZNIKI 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egz. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

2. Wykaz załączników do niniejszej umowy: 
Wykaz robót budowlanych 

Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………….... z dnia …………. 2018 r.  
 
Zamawiający:  
Wodociągi Dębickie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

Wykonawca:  
Wykaz Cen Robót budowlanych  

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
przy ul. Sportowa i Słoneczna w Dębicy 

 
SSSiiieeeććć   kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniii tttaaarrrnnneeejjj    uuulll ...    SSSpppooorrrtttooowwwaaa...       

L.p. Opis Nazwa Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

1. 

roboty pomiarowe, usunięcie humusu, 
wykopy z transportem, szalowanie, 
odwodnienie, zasypywanie wykopów z 
zagęszczeniem, komory przew., 
obarierowanie, montaż płyt drog., 
montaż rur-przewierty sterowane, 
połączenia, próby i odbiory, 
obarierowanie i kładki,  podłoża, rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur, studni 
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, 
odbiory, próby szczelności, drogowe: 
Oznakowanie robót - wg projektu 
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, 
rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, 
odwóz-utylizacja, profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża, odbudowa 
warstw podbudów z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie, ułożenie 
asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy 
ścieralnej, badania i odbiory 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn200 SN8 SDR34 

201,1mb   

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn160 SN8 SDR34  

229,5mb   

3. Wykonanie studni Dn1000 z włazem 
typu ciężkiego z betonu 
wodoszczelnego, z kinetą 
prefabrykowaną, kręgi łączone na 
uszczelki gumowe 

12kpl.  

 

4. Wykonanie studni PCV/PE Dn425 z 
rurą teleskopową, włazem żeliwnym 
16T 

12kpl.  
 

5. Przewiert poziomy rurą Dn250 9,0mb   
6. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 

gr. 9cm wraz z podbudową 
250,00m2   

7. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
gr. 9cm – bez podbudowy  

1010,00m2   

8. Odtworzenie nawierzchni z kostki 
brukowej bet. gr. 6cm wraz z 
podbudową 

60,00m2  
 

Podsumowanie  Razem netto:  

SSSiiieeeććć   kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniii tttaaarrrnnneeejjj    uuulll ...    SSSłłłooonnneeeccczzznnnaaa...       

L.p. Opis Nazwa Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

1. roboty pomiarowe, usunięcie humusu, 
wykopy z transportem, szalowanie, 
odwodnienie, zasypywanie wykopów z 
zagęszczeniem, komory przew., 
obarierowanie, montaż płyt drog., 
montaż rur-przewierty sterowane, 
połączenia, próby i odbiory, 
obarierowanie i kładki,  podłoża, rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur, studni 
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, 
odbiory, próby szczelności, drogowe: 
Oznakowanie robót - wg projektu 
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, 
rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, 
odwóz-utylizacja, profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża, odbudowa 
warstw podbudów z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie, ułożenie 
asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy 
ścieralnej, badania i odbiory 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn200 SN8 SDR34 

130,2mb   

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn160 SN8 SDR34  

94,9mb   

3. Wykonanie studni Dn1000 z włazem 
typu ciężkiego z betonu 
wodoszczelnego, z kinetą 
prefabrykowaną, kręgi łączone na 
uszczelki gumowe 

8kpl.  

 

4. Przewiert poziomy rurą średnica rury 
300-600mm 

23,0mb  
 

5. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
gr. 9cm 

4,00m2  

 

Podsumowanie  Razem netto:  
   

Podsumowanie  
Razem netto:  

Razem VAT:  
Razem brutto:  
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Wzór dokumentu, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy 

……………………….. dnia …………….     …………………………………………………… 
    pieczęć firmowa 

KARTA GWARANCYJNA 
Określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji 

jakości 

zgodnie z zapisami umowy nr …………………z dnia ……… 

VIII Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta): 
…………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………..…………………………………… 

IX Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

X Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy – przedmiotu gwarancji: (np. powierzchnia,       kubatura, 
inne parametry techniczne) 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

XI Data odbioru końcowego (dzień, miesiąc, rok): ………………………………………… 

XII Ogólne warunki gwarancji:  

16) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie  
z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę  nr ………, umowie, dokumentacji projektowej oraz  
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

17) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne Obiektu zmniejszające jego 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną.  

18) Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że wszelkie wady i usterki, które wystąpią w okresie obowiązywania 
Gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole 
z przeglądu (zasady zgłaszania usterek, zwoływania przeglądu gwarancyjnego i zasad ustalania terminów 
usunięcia usterek – jak w umowie par.19) 

19) Termin usunięcia wad i usterek  uwzględniał będzie ustalony wcześniej terminarz planowanych imprez. 
 W przypadku braku możliwości przeprowadzenia imprezy ze względu na występujące i nieusunięte wady lub 
usterki – Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego, Użytkownika koszty z tytułu odwołania 
imprezy. 

20) Zgłoszenie usterek i wad w okresie gwarancji będzie odbywało się za pośrednictwem faksu Wykonawcy 
(Gwaranta) pod nr tel.: ………………………, lub e-maila ……………..  lub pocztą na adres ……………. W razie 
wątpliwości za dzień zgłoszenia usterki lub wady strony uznają dzień nadania przez Zamawiającego faksu lub 
e-maila lub dzień otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia – w przypadku przesyłania zgłoszenia 
pocztą..  

21) Każdorazowe usunięcie wad lub usterek winno być stwierdzone protokołem. 
22) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) zgłoszonej wady lub usterki  

w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady lub 
usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta), jak również do naliczenia kary umownej  
z tytułu opóźnienia w usunięciu usterek lub wad, o której mowa w umowie Nr ……………… z dnia 
…………………………….. 

23) Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca (Gwarant) dokonał istotnych napraw, termin 
gwarancji naprawianego elementu lub urządzenia oraz elementów współpracujących technologicznie  
z elementem naprawianym biegnie na nowo  począwszy od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad. (okres gwarancji wg umowy). 

24) Termin gwarancji naprawianego elementu lub urządzenia oraz elementów współpracujących technologicznie  
z elementem naprawianym ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł  
z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać, a jeżeli Zamawiający nie mógł korzystać z całego przedmiotu 
umowy , przedłużeniu gwarancji podlega cały przedmiot umowy. 

25) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego 
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wygasają z dniem usunięcia wady potwierdzonej protokolarnie. Ustalenia punktu 7 i 8 stosuje się odpowiednio 
przez cały okres usuwania wad. 

26) Po upływie okresu gwarancji, strony zobowiązane są do podpisania protokołu pogwarancyjnego.  
27) Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych (dotyczy to także kosztów ubezpieczenia 

pracowników i robót na czas usuwania wad) oraz szkody i straty spowodowane usuwaniem wad pokrywa  
w całości wykonawca (Gwarant), dotyczy to także   obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i niezbędnych 
do tych przeglądów materiałów eksploatacyjnych. 

28) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Użytkownikiem na czas usuwania wad  (obiekt 
czynny) oraz do zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości w użytkowaniu obiektu lub jego części  związanych 
z wykonywanymi pracami a szczególności do : 
9) ścisłego przestrzegania ustalonych terminów usuwania wad 
10) zapewnienia środków i warunków technicznych (gdy jest to technicznie możliwe  i uzasadnione) do 

funkcjonowania części obiektu nie objętego usuwaniem wad 
11) zapewnienia ciągłego i kompetentnego nadzoru w cały okresie usuwania wad tj. w fazie identyfikacji 

zakresu, przygotowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania elementów naprawianych 
29) Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

4. siły wyższej, 
5. wynikłe z winy użytkowania obiektu, 
6. użytkowania urządzeń przez Użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania lub zasadami 

eksploatacji, dostarczonymi przez gwaranta. 
30) Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od daty bezusterkowego odbioru (uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane zamówienie), wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub 
wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów. 

XIII Okres gwarancji wynosi…………….. od dnia …… do dnia …….(chyba że zaistnieją okoliczności opisane  
w punkcie V ppkt.7 i 8. 

XIV Zamawiający zastrzega sobie prawo egzekwowania uprawnień z niniejszej gwarancji przez wskazanego 
przez niego Użytkownika. 

 

____________________________     ______________________________ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych     (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy       do  reprezentowania  zamawiającego  
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Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35  
39-200 Dębica 

zwane dalej Zamawiającym 

Opis przedmiotu zamówienia 

BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII  OORRAAZZ  

PPRRZZEEPPOOMMPPOOWWNNIIAAMMII  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW  WW  UULL..  SSPPOORRTTOOWWAA,,  SSŁŁOONNEECCZZNNAA,,  ŁŁUUKKAASSIIEEWWIICCZZAA,,  
EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  II  GGRRAANNIICCZZNNAA  WW  DDĘĘBBIICCYY 

CZĘŚĆ I  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, 
Energetycznej i Granicznej w Dębicy: 
1) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8: 

a) o śr. DN200mm – łączna długość 1800mb 
b) o śr. DN160mm – łączna długość 560mb 
c) studni betonowych DN1000mm – 65 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 28szt. 

2) Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE: 
a) o śr. DN90mm – łączna długość 830mb 
b) o śr. DN63mm – łączna długość 125mb 

3) Pompowni ścieków PS-1 i PS-2 oraz pompowni przydomowej – 1kpl. 

CZĘŚĆ II  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy: 
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8: 

a) o śr. DN200mm – łączna długość 335mb 
b) o śr. DN160mm – łączna długość 325mb 
c) studni betonowych DN1000mm – 20 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 12szt. 

UWAGA!  

Dla części I: 
Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności w roku 2018 wykonać kanalizację sanitarną  
w ul. Granicznej od Sistn-S1 do S7 oraz S3 do S3.2. 

Dla części I i II: 
Niezależnie od oznaczenia w dokumentacji, w celu ujednolicenia, przyjmuje się, iż obowiązkowo 
wszystkie studnie z tworzywa mają być Dn425mm. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 

444555...222333...111333...000000---888      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków. 

Termin realizacji zamówienia:  
Termin zakończenia wykonania robót budowlanych ustala się na dzień: 
Część 1: 30.09.2019r. 
Część 2: 30.09.2019r. 

A. Wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

B. Inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia: 
a) roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci kanalizacji sanitarnej; 
b) wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody; 
c) wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami; 
d) zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami co 25 do 30 cm gruntem pochodzącym z wykopów lub 

ukopu wraz z konieczną wymianą lub odziarnieniem gruntu w celu uzyskania wymaganego wskaźnika 
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zagęszczenia tj. co najmniej 98% według Proctora w drodze i w chodniku, a w terenach zielonych co 
najmniej 95% w skali Proctora; 

e) wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku; 
f) przywrócenie terenu budowy i terenu sąsiadującego z terenem budowy do stanu sprzed robót; 
g) opracowania projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz” o ile to jest konieczne; 
h) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej; 
i) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Operat powykonawczy Wykonawca 

dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej – format DXF 2000;przed 
przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z projektem – czynności 
te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych; 

j) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz  
z opłatami; 

k) informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość robót lub termin zakończenia robót;  

l) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego 
materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków 
technicznych;  

m) uporządkowanie placu budowy; 
n) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  

z kosztami utylizacji, 
o) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca 

dostarczy po zakończeniu inwestycji pisemne oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do 
stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku), 

p) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich 
zakończeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

q) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić 
projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic, 

r) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem, 
s) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 
t) utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, 
u) wszystkie inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia, 
v) wykonanie inspekcji TV kanału przy obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazanie 

sprawozdania i zapisu cyfrowego  
w) koszt czasowego zajęcia pasa ulicy u właściciela drogi  

1. Wykonawca oświadcza, iż: 
• wszystkie w/w elementy i obowiązki zostały przez niego uwzględnione przy kalkulacji ceny ofertowej, 
• zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą w szczególności 

postanowienia i zobowiązania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, które są wiążące dla stron. 
2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa   
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia 
stanu zgodnego z dokumentacjami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, przedmiarami robót oraz obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu 
zamówienia.  Zamawiający zastrzega jednocześnie, że wybrany Wykonawca zobowiązany będzie 
pobrać samodzielnie pełną dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia ze strony 
internetowej Zamawiającego oraz wykonać na własny koszt wydruk niezbędnej dokumentacji 
„roboczej”. 

Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi 
innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty 
dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.  
Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót 
należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.  

Załączniki do niniejszego OPZ: 
a) Dokumentacja projektowa  
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b) STWiORB 
c) Przedmiary robót 

Wycena robót i ich rozliczenie odbywać się będzie wg następujących zasad: 
Wykonawca poda w druku oferty ceny jednostkowe za następujące pozycje zryczałtowane: 

Wykaz Cen Robót budowlanych  
Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków  

przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy 

SSSiiieeeććć   kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniii tttaaarrrnnneeejjj ...    

L.p. Opis Nazwa Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

1. 

roboty pomiarowe, usunięcie 
humusu, wykopy z transportem, 
szalowanie, odwodnienie, 
zasypywanie wykopów z 
zagęszczeniem, komory przew., 
obarierowanie, montaż płyt drog., 
montaż rur-przewierty sterowane, 
połączenia, próby i odbiory, 
obarierowanie i kładki,  podłoża, 
rury ochronne i osłonowe, montaż 
rur, studni rew., obsypki, 
oznakowanie taśmą, odbiory, próby 
szczelności, drogowe: Oznakowanie 
robót - wg projektu organizacji 
ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka 
asfaltu, rozebranie podbudów, 
odwóz-utylizacja, profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża, odbudowa 
warstw podbudów z kruszyw 
łamanych stabilizowanych 
mechanicznie, ułożenie asfaltów -  
warstwy wiążącej i warstwy 
ścieralnej, badania i odbiory 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn200 SN8 SDR34 

1795,0mb   

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn160 SN8 SDR34  

552,05mb   

3. Wykonanie studni Dn1000 z włazem 
typu ciężkiego z betonu 
wodoszczelnego, z kinetą 
prefabrykowaną, kręgi łączone na 
uszczelki gumowe 

62kpl.  

 

4. Wykonanie studni PCV/PE Dn425 z 
rurą teleskopową, włazem żeliwnym 
16T 

28kpl.  
 

5. Wykonanie studni PCV/PE Dn425 z 
rurą teleskopową, włazem żeliwnym 
D400 

1 kpl.  
 

6. Wykonanie kanalizacji tłocznej PEHD 
90x5,4 PN16 

829,65mb  
 

7. Wykonanie kanalizacji tłocznej PEHD 
63x3,8 SDR17 

124,55mb  
 

8. Przewiert poziomy rurą PE 90x5,4 9,50mb   
9. Przepompownia ścieków PS-1 – 

zbiornik śr. 1,2m, gł. 4,3m, 
ogrodzenie, utwardzenie terenu, 
instalacja elektryczna, sterowanie itp. 

1kpl.  

 

10. Przepompownia ścieków PS-2 – 
zbiornik śr. 1,2m, gł. 4,3m, 
ogrodzenie, utwardzenie terenu, 
instalacja elektryczna, sterowanie itp. 

1kpl.  

 

11. Przydomowa pompownia ścieków, 
zbiornik, instalacja energetyczny, 
sterowanie,  

1 kpl.  

 

12. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
gr. 8cm 

1272,00m2  

 

Podsumowanie  
Razem netto:  

Razem VAT:  
Razem brutto:  

 
Wykaz Cen Robót budowlanych  

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowa i Słoneczna  
w Dębicy 

SSSiiieeeććć   kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniii tttaaarrrnnneeejjj    uuulll ...    SSSpppooorrrtttooowwwaaa...       

L.p. Opis Nazwa Ilość 
Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

1. roboty pomiarowe, usunięcie humusu, 
wykopy z transportem, szalowanie, 
odwodnienie, zasypywanie wykopów z 
zagęszczeniem, komory przew., 
obarierowanie, montaż płyt drog., 
montaż rur-przewierty sterowane, 
połączenia, próby i odbiory, 
obarierowanie i kładki,  podłoża, rury 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn200 SN8 SDR34 

201,1mb  
 

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn160 SN8 SDR34  

229,5mb  
 

3. Wykonanie studni Dn1000 z włazem 
typu ciężkiego z betonu 
wodoszczelnego, z kinetą 

12kpl.  
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ochronne i osłonowe, montaż rur, studni 
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, 
odbiory, próby szczelności, drogowe: 
Oznakowanie robót - wg projektu 
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, 
rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, 
odwóz-utylizacja, profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża, odbudowa 
warstw podbudów z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie, ułożenie 
asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy 
ścieralnej, badania i odbiory 

prefabrykowaną, kręgi łączone na 
uszczelki gumowe 

4. Wykonanie studni PCV/PE Dn425 z 
rurą teleskopową, włazem żeliwnym 
16T 

12kpl.  
 

5. Przewiert poziomy rurą Dn250 9,0mb   
6. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 

gr. 9cm wraz z podbudową 
250,00m2   

7. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
gr. 9cm – bez podbudowy  

1010,00m2   

8. Odtworzenie nawierzchni z kostki 
brukowej bet. gr. 6cm wraz z 
podbudową 

60,00m2  
 

Podsumowanie  Razem netto:  

SSSiiieeeććć   kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniii tttaaarrrnnneeejjj    uuulll ...    SSSłłłooonnneeeccczzznnnaaa...       

L.p. Opis Nazwa Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

1. roboty pomiarowe, usunięcie humusu, 
wykopy z transportem, szalowanie, 
odwodnienie, zasypywanie wykopów z 
zagęszczeniem, komory przew., 
obarierowanie, montaż płyt drog., 
montaż rur-przewierty sterowane, 
połączenia, próby i odbiory, 
obarierowanie i kładki,  podłoża, rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur, studni 
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, 
odbiory, próby szczelności, drogowe: 
Oznakowanie robót - wg projektu 
organizacji ruchu, cięcie asfaltu, 
rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, 
odwóz-utylizacja, profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża, odbudowa 
warstw podbudów z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie, ułożenie 
asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy 
ścieralnej, badania i odbiory 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn200 SN8 SDR34 

130,2mb   

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 
Dn160 SN8 SDR34  

94,9mb   

3. Wykonanie studni Dn1000 z włazem 
typu ciężkiego z betonu 
wodoszczelnego, z kinetą 
prefabrykowaną, kręgi łączone na 
uszczelki gumowe 

8kpl.  

 

4. Przewiert poziomy rurą średnica rury 
300-600mm 

23,0mb   

5. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
gr. 9cm 

4,00m2  

 

Podsumowanie  Razem netto:  
   

Podsumowanie  
Razem netto:  

Razem VAT:  
Razem brutto:  

1. Wstęp 
Wykaz cen Robót Budowlanych powinien być odczytywany w powiązaniu z dokumentacją. Uważa się, że 
Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 
wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego. 
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie 
zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert. 
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcęi 
sprawdzona przez Zamawiającego oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Wykazie cen. 
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji, to tylko pozycje wymienione w Wykazie cen 
RB będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia 
odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji. 
Krótkie opisy pozycji w Wykazie cen RB przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden 
sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w dokumentacji. Wyceniając poszczególne 
pozycje, należy odnosić się do Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, 
instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane 
według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inspektora ku jego pełnemu zadowoleniu. 

2. Warunki ogólne 
2.1 Wykaz cen RB jest integralną częścią dokumentów Umowy. Wykaz cen RB podaje zakres Robót 

do wykonania, opisanych w dokumentach umowy. 
2.2 Przyjmuje się, że pozycje Wykazu cen RB pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania 

wymagające wypełnienia warunków Umowy. 
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robóti 
koszty obejmujące: 
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• wypełnienie obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 
związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w umowie lub wynikających z umowy, 

• koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane, 
• koszty dostaw, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz 

wszelkie koszty związane, 
• pracę sprzętu i urządzeń, jego  dostawa, utrzymanie, zasilanie, rozruch, serwis gwarancyjny, 

zużycie mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych umową, 
• wszelkie prace i materiały pomocnicze, 
• koszty ogólne, zyski, podatki itd., 
• inne nie wymienione związane z umową. 

2.3 Pozycje Wykaz cen RB opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych umową. Ten sposób 
przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych 
podanych w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Wykazie cen 
RB w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we 
wszystkich dokumentach umowy. 

2.4 Roboty opisane w każdej pozycji Wykazu cen RB skalkulowano w sposób scalony przyjmując  
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie   
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty 
obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) 
inny niż podany w dokumentacji projektowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych, co 
jest ryzykiem Wykonawcy. 

2.5 Roboty opisane w każdej pozycji Wykazu cen RB winny być wykonywane w sposób 
kompletny opisany w dokumentacji projektowej, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Wykazu 
cen RB jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie 
od tego czy są one szczegółowo, czy nieopisane w dokumentach umowy. 

3. Przedmiar robót 

3.1 Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Wykazu cen RB, są oszacowaną ilością każdego 
rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego umowy, ustaloną w celu ułatwienia 
określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od niego 
wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji 
Wykazu cen RB lub, że rozmiar tych robót nie będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do tych, 
jakie podano w dokumentacji projektowej. 

3.2 Roboty winny być wyliczane w cenach netto w stosunku do wielkości podanych w dokumentacji 
projektowej zlecanych przez Zamawiającego. 

3.3 Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI)  
i określonymi w dokumentacji projektowej. Jedynie jednostki określone w dokumentacji projektowej 
winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp. 

4. Ceny jednostkowe 

4.1 Ceny jednostkowe w Wykazie cen winny być podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

4.2 Ceny jednostkowe każdej pozycji Wykazu cen RB winny być określane zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 2 i 3. 

4.3 Wartość każdej pozycji Wykazu cen musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości/liczby 
jednostek przedmiaru danej pozycji. 

4.4 W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Wykazu cen przyjmuje się, że wartością 
wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa. 

4.5 Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z umowy będą wliczone w ceny 
jednostkowe. 

4.6 W skład cen jednostkowych wchodzą również: 
• Prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze niezbędne do wykonania 

wszystkich elementów inwestycji, 
• Geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji, 
• Organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg, 
• Utrzymanie przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg, 
• Likwidacja objazdów i przejazdów oraz oznakowania dróg, 
• Dostarczenie, zainstalowanie i demontaż tablic informacyjnych oraz urządzeń zabezpieczających 

Teren Budowy oraz ich utrzymanie, 
• Ubezpieczenia, 



 

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna  

i Graniczna w Dębicy  . 
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• Zajęcie pasa drogowego w drogach, 
• Ubezpieczenia i uzyskanie gwarancji wynikających z umowy, 
• Tymczasowego lub stałe magazynowania nadmiaru gruntu, 
• Usunięcie/utylizacja gruzu/śmieci z trasy robót liniowych, 
• Wycinka drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót, 
• Urządzenie i likwidacja zaplecza Wykonawcy, 
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
• Urządzenie i likwidacja zaplecza budowy, 
• Utrzymanie zaplecza budowy, 
• Próby, płukanie, dezynfekcja oraz rozruch instalacji, 
• Kamerowanie  

UWAGA 
Do części I i II: 
Zgodnie z przyjętym wzorem umowy wypłata wynagrodzenia z wykonane roboty nastąpi dopiero  
w 2019 roku. 


