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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zatwierdzona przez: Prezesa Zarządu GFW
w dniu 04 lipca 2016 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę konstrukcji żelbetowych trzech
zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na
substraty płynne) w ramach zamierzenia budowlanego pn. Budowa
mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj:
silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym,
placem manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami
technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy.

UWAGA: niniejszy dokument zawiera 252 strony (200 stron – skany
dokumentów projektowych)
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ROZDZIAŁ I
ZAMAWIAJĄCY- FIRMA I ADRES. TRYB POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.UŻYTE SKRÓTY. ADRES STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. ZAMAWIAJĄCY- FIRMA I ADRES:
Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9
80-882 Gdańsk
NIP: 583-10-18-554
REGON: 190869615
KRS: 0000021610

2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Gdańską Fundację Wody, których wartość jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30 0000 euro”.

Adres strony internetowej, na której dostępny jest powyższy Regulamin: www.gfw.pl.
UWAGA: niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 )
3. UŻYTE SKRÓTY:
REGULAMIN – „Regulaminu udzielania zamówień przez Gdańską Fundację Wody, których wartość jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30 0000 euro”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy dokument
wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

4. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONA ZOSTAŁA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : www.gfw.pl.
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ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY
CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE, ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA
ZAMÓWIENIA.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest budowa konstrukcji żelbetowych trzech
zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach
zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą
towarzysząca, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem
manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr
81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Niwelacja terenu;
2) Roboty ziemne;
3) Roboty konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 3;
Uwaga:
1. Rzędne posadowienia zbiorników winny być zgodne z projektem wykonawczym i lokalizację według
rysunku PZT-01 zawartym w Projekcie Zagospodarowania Terenu - część opisowa, w zakresie
dotyczącym budowy zbiorników oraz rysunkowa - w zakresie lokalizacji zbiorników
2. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót zastosowania rozwiązań równoważnych
Wykonawca obowiązany będzie sporządzić we własnym zakresie i na swój koszt kompleksowy projekt
wykonawczo-montażowy budowy zbiorników zgodny z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonany
i podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzającego wraz z oświadczeniem o jego kompletności
i zgodności z prawem budowlanym i normami; projekt taki będzie wymagał uzgodnienia z Zamawiającym
oraz projektantem wykonującym nadzór autorski nad wykonaniem projektu objętego pozwoleniem na
budowę stanowiącym część SIWZ.
3. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu
szczegółowej dokumentacji powykonawczej,
4. Wykonawca robót będzie zobowiązany do współpracy z innymi wykonawcami robót prowadzącymi prace
na podstawie odrębnych umów na terenie budowy.
3. OPIS I CHARAKTERYSTYKĘ ROBÓT BUDOWLANYCH objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia zawiera:
a) Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą tj: silosami na kiszonkę, zbiornik fermentacyjny, zbiornik pofermentacyjny,
plac manewrowy, zbiornik wstępny na substraty płynne oraz kontenery techniczne na terenie działki nr
81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy, autorstwa:
 mgr inż. Bronisława Chyły (uprawnienia budowlane nr POM/0119/POOK/09 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, członek POIIB nr ewid. POM/BO/0263/09)
 mgr inż. Filipa Sobiczewskiego (uprawnienia budowlane nr POM/0298/PWOD/09 w specjalności
drogowej, członek POIIB nr ewid. POM/BD/0022/10)
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mgr inż. Marka Maliszewskiego (uprawnienia budowlane nr POM/022I/PWOS/14 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, członek POIIB nr ewid. POM/IS/0167/15)
 mgr inż. Marcina Hanioszyna (uprawnienia budowlane nr POM/0197/PWOE/10 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
członek POIIB nr ewid. POM/IE/0042/11)
z listopada 2015 r., zatwierdzony ostateczną decyzją Starosty Starogardzkiego nr AB.6740.9.133.2015 z
dnia 31.12.2015 r. o pozwoleniu na budowę,
w zakresie:
 Projekt Zagospodarowania Terenu - część opisowa w zakresie dotyczącym budowy zbiorników oraz
rysunkowa w zakresie lokalizacji zbiorników Rys PZT-01,
 Projekt budowlany branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych z posadowieniem
zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz zasypaniem i zagęszczeniem
wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników – opis oraz rysunki B002, B003 (bez
konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty, rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej
pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału
oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie z
projektem;
 Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych z posadowieniem
zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz zasypaniem i zagęszczeniem
wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników – opis oraz rysunki B002, B003 (bez
konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty, rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej
pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału
oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie
z projektem., K-02-01 do 03, K03-01 do 04, K-04-01 do 05, wykazy stali zbrojeniowej;
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla Projektu: Szkoleniowo - badawcza
mikrobiogazownia rolnicza na terenie Zespołu Szkół Rolniczych (ZSR) w Bolesławowie, gm. Skarszewy,
aut. Bartosza Pietrzykowskiego, marzec 2016;
c) ostateczna decyzja Starosty Starogardzkiego nr AB.6740.9.133.2015 z dnia 31.12.2015 r. o pozwoleniu
na budowę;
stanowiące załącznik numer 9 do SIWZ (zwane także w dalszej treści SIWZ łącznie: dokumentacją projektowowykonawczą lub dokumentacją projektowo-wykonawczą i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót).
4. Usługi i czynności związane z wykonaniem robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia, których koszty ponosi Wykonawca:
a) obsługa geodezyjna inwestycji w zakresie wymaganym przepisami ustawy 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290);
b) sporządzenie i zapoznanie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia z planem
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, sporządzonym zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290),
c) zapewnienie dostawy energii, wody i łączności na potrzeby budowy.
5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów określonych w dokumentacji
projektowo-wykonawczej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót– stanowiących załącznik
numer 9 do SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że
zmiana urządzenia nie będzie powodować zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, pogorszenia jakości
technicznej, technologicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności zmian w wydanych
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postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiorników metalowych.
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z opracowanym projektem.
Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie
od ich zgodności z parametrami określonymi w projekcie i akceptacji projektanta.
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie dostawy urządzeń, które muszą
spełniać parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materiałowe opisane w projekcie wykonawczym
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Wskazane w treści SIWZ nazwy własne producentów urządzeń mają jedynie charakter przykładowy .
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam
Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".
Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie można stosować urządzenia równoważne.
Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry projektowe techniczne, technologiczne, konstrukcyjne
i materiałowe opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w dostawie i montażu urządzeń (tj. zastosowanie
równoważnych urządzeń) muszą być udokumentowane załączonymi do oferty;
 obliczeniami ,
 badaniami technologicznymi ,
 szczegółowymi rysunkami technicznymi,
 atestami PZH,
 aprobatami,
 deklaracjami zgodności,
 kartami katalogowymi urządzeń zamiennych.
Powyższe dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w
stosunku do przyjętych w projekcie.
Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania urządzeń równoważnych oznaczać będzie deklarację
Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów
przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są równoważne spoczywa na
Wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.
Przewidziane do wykonania zamówienia urządzenia, materiały oraz armatura powinny być nowe i w żaden
sposób wcześniej nie użytkowane.
7. Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - minimalny 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy, maksymalny
60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. Ostateczny termin gwarancji określony zostanie na podstawie złożonej
oferty i liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot
zamówienia przez obie strony umowy.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie podpisania umowy, kopię polisy potwierdzającej zawarcie
przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż
wynagrodzenie netto należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, z franszyzą redukcyjną nie
większą od 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie nie
krócej niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową. Wykonawca
zobowiązany będzie posiadać, przez cały okres realizacji umowy (nie krócej niż do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową) oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości, polisę
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym zakresem co najmniej:
spowodowanie przez niego śmierci lub uszkodzenie ciała, szkodę majątkową na majątku osób trzecich,
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odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych
i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą od 400 000 zł (słownie:
czterysta tysięcy złotych), z franszyzą redukcyjną dotyczącą szkód majątkowych nie wyższą od 1 000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) i zerową dla szkód osobowych oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe
od ww. ubezpieczenia.
Na 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem ważności dotychczasowego ubezpieczenia oraz na każde
żądanie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
przedłużenie ww. ubezpieczenia oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia, że
Wykonawca narusza obowiązek posiadania ww. ubezpieczenia i/lub opłacenia składek – Zamawiający jest
uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłacenia takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając
stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonego zabezpieczenia. Szkody wyrządzone przez
Wykonawcę w pierwszej kolejności pokrywane będą przez niego lub z jego polisy.
Wykonawca na własny koszt ubezpieczy, na kwotę nie mniejszą niż pełny koszt wymiany, swoje mienie
znajdujące się na terenie budowy. Ubezpieczenie będzie obowiązywać dla każdej jednostki sprzętu
Wykonawcy od momentu dostarczenia sprzętu na teren budowy do dnia jego usunięcia z tego terenu.
9. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - wg Wspólnego Słownika
Zamówień – CPV:
główny przedmiot:
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
dodatkowe przedmioty:
45111200 –0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
10. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy (Rozdział XII SIWZ- WZÓR
UMOWY).

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
11. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia - 60 (słownie: sześćdziesiąt dni) od daty podpisania
umowy. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia określony zostanie na podstawie złożonej oferty,
termin ten nie może być krótszy od 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty podpisania umowy.

OFERTY CZĘŚCIOWE:
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE, ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na
poczet wykonania zamówienia.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

PODWYKONAWCY:
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Wykonawca wskaże w
ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom (załącznik
numer 1 do SIWZ-FORMULARZ OFERTY).
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ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE §11 UST. 1 REGULAMINU. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW
I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCÓW.
FORMA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH.
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE §11 UST. 1 REGULAMINU:
1. SYTUACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu.
1.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu
– Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Treść
wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na załączniku numer 2 do SIWZ.
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy w oparciu o §11 ust. 1 pkt. 1.2 Regulaminu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
1.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt.
1.2 lit.a-b, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (indywidualnie).
1.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wskazanych w pkt. 2], polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w §16 Regulaminu, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt.1.2 lit.a-b. Zapisy pkt. 1.5 i pkt. 1.6 stosuje się odpowiednio.
1.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu wskazanego w pkt.1.2 lit.b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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1.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. 1.5), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 1.5 stosuje się
odpowiednio.
1.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej zgodnie z §9 ust. 1 pkt.1.2, pkt.1.3 oraz pkt.1.4 Regulaminu.
2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
doświadczenie:

i

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
o budowie co najmniej 2 (słownie: dwóch) zbiorników o konstrukcji żelbetowej o pojemności
całkowitej co najmniej 400 m3 (słownie: czterysta metrów sześciennych) stanowiących element
biogazowni rolniczych lub biogazowni stanowiących instalacje przetwarzania odpadów oraz
o budowie co najmniej 2 (słownie: dwóch) zbiorników pofermentacyjnych o pojemności całkowitej
co najmniej 800 m3 (słownie: osiemset metrów sześciennych), stanowiących element biogazowni
rolniczych lub biogazowni stanowiących instalacje przetwarzania odpadów.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania kliku robót budowlanych w celu uzyskania wymaganej
pojemności całkowitej zbiorników,
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych
w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, b, c wg formuły
„spełnia/nie spełnia”.
2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem kadrą inżynieryjną i techniczną
posiadającą doświadczenie zawodowe i uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi, w tym co
najmniej 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do kierowania robotami
konstrukcyjnymi, legitymującą się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami
budowlanymi w zakresie konstrukcji zbiorników żelbetowych.
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Wszystkie osoby zdolne do wykonania zamówienia wskazane przez Wykonawcę muszą posługiwać się językiem
polskim lub, w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. osoby, Wykonawca zobowiązany jest na
własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym a personelem Wykonawcy.

UWAGA:
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych
w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, d, e wg formuły
„spełnia/nie spełnia”.
2.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek
dotyczący sytuacji finansowej:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych), lub posiadać zdolność kredytową w wysokości minimum 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
UWAGA:
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych
w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, f wg formuły
„spełnia/nie spełnia”.
2.4 Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie: posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym i sytuacji ekonomicznej.
3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2.1 – 2.3
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Treść wymaganego oświadczenia Zamawiający
przekazuje na załączniku numer 3 do SIWZ;
b. wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu/dokumentów potwierdzającego/potwierdzających, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Treść wymaganego wykazu Zamawiający
przekazuje na załączniku numer 4 do SIWZ ;
UWAGA:
b.1 Rodzaj (przedmiot) wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu
sprawdzenie spełniania warunku określonego w warunkach udziału w postępowaniu.
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b.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b.3 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót budowlanych
należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego na stronie
internetowej Zamawiającego, podając datę i kurs.
c. dokumentu/dokumentów dotyczącego/dotyczących robót budowlanych wskazanych w wykazie robót,
potwierdzającego/potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej
i prawidłowo ukończone;
d. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz
informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treść wymaganego wykazu Zamawiający przekazuje na
załączniku numer 5 do SIWZ;
UWAGA:
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
e. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Treść wymaganego
oświadczenia Zamawiający przekazuje na załączniku numer 6 do SIWZ;
f. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
UWAGA:
f.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na
dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
f.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
f.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2.3, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w §16 Regulaminu, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa
w pkt. 3.1 lit. f, dotyczącej tych podmiotów.
3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wskazane w pkt.
3.1 lit. a, e oraz dokumenty wskazane w pkt. 3.1 lit. b, c, d, f składane są wspólnie.
3.3 Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 ppkt.2.1.
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II. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
OD WYKONAWCÓW:
1. Dodatkowo Wykonawcy winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a. FORMULARZ OFERTY. Treść wymaganego formularza oferty Zamawiający przekazuje na załączniku numer 1
do SIWZ;
b. oświadczenie o wykorzystaniu zasobów innych podmiotów. Treść wymaganego oświadczenia Zamawiający
przekazuje na załączniku numer 7 do SIWZ;
c. dowód wpłacenia/wniesienia wadium - w wysokości i na zasadach określonych w Rozdz. VI SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

III. FORMA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO :
1. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej
z następujących form:
- oryginały,
- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do
obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w §16 Regulaminu , kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie
dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH :
1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych,
w tym m.in. z zapisu §35 ust.4 Regulaminu.
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną, jednoznaczną klauzulą, np. „Nie udostępniać
innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Zaleca się , aby były trwale oddzielone od oferty (np.
jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały).
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ROZDZIAŁ IV
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest język polski.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Również
w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.
3. Forma przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, itp. :
a) Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę
pisemną (z zastrzeżeniem wskazanym w pkt. b),
b) Zamawiający dopuszcza również formę faksu oraz drogę elektroniczną, przy czym, jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia), wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda
ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.Dane do korespondencji:
Adres do korespondencji:
Faks do korespondencji:

Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9, 80-882 Gdańsk
faks: 58 741 81 50
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

Adres poczty elektronicznej do korespondencji z Zamawiającym:
sekretariat@gfw.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)
Znak postępowania :
GFW/N/1/2016
UWAGA :
 w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem – GFW/N/1/2016
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku ( dni robocze )
w godz. 8.00 – 16.00

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :
5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
p. Zbigniew Sobociński –Prezes Zarządu - tel.: 58 305 54 30/31 (dni robocze - w godzinach: 09.00 - 13.00).
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ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 3 (słownie:
trzy) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
na której udostępniona została SIWZ.
2. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść SIWZ.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie
internetowej, na której Zamawiający udostępnił SIWZ. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia
o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej, na której udostępnił
SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje
o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona została
SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w §26 ust. 4 Regulaminu.
4. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
5. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt.4, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub
zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
6. Zamawiający zamieszcza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
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ROZDZIAŁ VI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1.Wysokość wadium:
1.1 Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).
1.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Formy wniesienia wadium:
2.1 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a/ pieniądzu (w formie przelewu na następujący rachunek bankowy Zamawiającego):
19 1090 1098 0000 0000 0901 6353 w BZ WBK 5 O/Gdańsk
z dopiskiem „ WADIUM- przetarg nieograniczony – budowa konstrukcji żelbetowych trzech
zbiorników biogazowi rolniczej”
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym)
c/ gwarancjach bankowych
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
2.2 Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
3. Zwrot wadium:
3.1 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. 3.5.
UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 3.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
3.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.3 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu
składania ofert określonym w Rozdz. VII pkt.10 ppkt. 10.1 SIWZ.
3.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
3.5 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa §18 ust. 1 Regulaminu, nie złoży dokumentów lub oświadczeń (o których mowa w §13 Regulaminu)
lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3.6 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w §32 ust. 13 Regulaminu, tj.
w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie
b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

-17 z 252 -

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony –znak: GFW/N/1/2016

ROZDZIAŁ VII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub
jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub
poświadczonej notarialnie kopii).
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty,
zaleca się aby były trwale oddzielone od oferty.
6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część
podwykonawcy/podwykonawcom
(załącznik numer 1 do SIWZ-FORMULARZ OFERTY).

zamówienia,

której

wykonanie

powierzy

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi
napisami:
Przetarg nieograniczony - znak: GFW/N/1/2016
OFERTA – BUDOWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH TRZECH ZBIORNIKÓW
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 01 sierpnia 2016 ROKU GODZ. 9.00
8. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
10.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.7 - należy doręczyć
do dnia: 28 lipca 2016 roku do godz. 8.45 do:
Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9, 80-882 Gdańsk
Sekretariat
Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego .
10.2 Oferta złożona po terminie określonym w ppkt.10.1 - zostanie niezwłocznie zwrócona.
10.3 Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem
terminu do składania ofert określonego w ppkt. 10.1 .
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z
postanowieniami pkt.7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
11.1 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 01 sierpnia 2016 roku o godz. 9.00 w:
Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9, 80-882 Gdańsk
Sekretariat
11.2 Otwarcie ofert jest jawne.
11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
11.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle
mu niezwłocznie informacje zawierające: nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych
ofert, termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin gwarancji przedmiotu zamówienia oraz kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu Gdańskiej Fundacji Wody.
11.6 Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w ppkt.11.5 - powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o wyborze oferty najkorzystniejszej - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została
wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
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ROZDZIAŁ VIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY – ceny ryczałtowej brutto - jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej (w FORMULARZU OFERTY stanowiącym
załącznik numer 1 do SIWZ) obejmującej całość przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II SIWZ „OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”.
3. Cena ryczałtowa musi obejmować:
 wartość przedmiotu zamówienia
 podatek VAT
UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza
(zgodnie
z zasadami matematyki).
4. Cena ryczałtowa wskazana w FORMULARZU OFERTY obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną
ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny
jest dokumentacja projektowo-wykonawcza (stanowiące załącznik numer 9 do SIWZ).
5. Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określi umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
której wzór zawarty jest w Rozdz. XII SIWZ -WZÓR UMOWY.
6. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązywania umowy).
7. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie
w walucie: PLN.
8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
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ROZDZIAŁ IX

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.
Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenionymi wg podanych
niżej zasad:
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
Lp.
1.
2.
3.

KRYTERIUM
Cena (p)
Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (TGPZ)
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (TWPZ)

RANGA
60 %
20%
20 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej za poszczególne kryteria oceny ofert:
2.1 punktacja za kryterium – „cena” (P) - obliczona będzie wg następującego wzoru:
Cmin
P= -------- x R x 60
Cbad

gdzie:
P1– punktacja za kryterium „cena”
Cmin – cena najniższa spośród ofert rozpatrywanych- na podstawie danych zawartych w FORMULARZU
OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ, pkt. II)
Cbad – cena oferty rozpatrywanej - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik
numer 1 do SIWZ, pkt.II).
R – ranga przyznana danemu kryterium
Najkorzystniejsza oferta za kryterium : „cena” może uzyskać maksymalnie 60 (słownie sześćdziesiąt) punktów .
2.2 punktacja za kryterium – „termin gwarancji przedmiotu zamówienia” (TGPZ) - obliczona będzie wg
następujących zasad:
a) maksymalny termin gwarancji przedmiotu zamówienia – 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy;
b) minimalny termin gwarancji przedmiotu zamówienia –36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy;
c) Wykonawca nie może zaoferować terminu gwarancji przedmiotu zamówienia dłuższego od 60 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy i
krótszego od 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot
zamówienia przez obie strony umowy;
d) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY
(załącznik numer 1 do SIWZ, pkt.III) terminu gwarancji przedmiotu zamówienia dłuższego od 36 (słownie:
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trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot
zamówienia przez obie strony umowy - wg następującego wzoru:
Tbad.
TGPZ= -------- x R x 20
Tmax.

gdzie:

TGPZ– punktacja za kryterium „termin gwarancji przedmiotu zamówienia”
Tbad - termin gwarancji w ofercie rozpatrywanej
Tmax. – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji spośród ofert rozpatrywanych- na podstawie danych
zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ, pkt. III)
R – ranga przyznana danemu kryterium;

e) zadeklarowanie terminu gwarancji przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami Zamawiającego (tj. 36
(słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących
przedmiot zamówienia przez obie strony umowy) - nie skutkuje otrzymaniem punktów za to kryterium;
f) w przypadku braku określenia przez Wykonawcę (w FORMULARZU OFERTY, pkt.III) terminu gwarancji
przedmiotu zamówienia lub określenia tego terminu w sposób błędny, niezgodny z treścią SIWZ (np. 35 miesięcy,
61 miesięcy , 27,5 miesiąca) , Zamawiający uzna, że termin ten wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy.
W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów za to kryterium.
Najkorzystniejsza oferta za kryterium : „termin gwarancji przedmiotu zamówienia” może uzyskać maksymalnie 20
(słownie: dwadzieścia) punktów .
2.3 punktacja za kryterium – „termin wykonania przedmiotu zamówienia” (TWPZ) - obliczona będzie
wg następujących zasad:
a) maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty podpisania
umowy;
b) minimalny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania umowy;
c) Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania robót dłuższego od 60 dni od daty podpisania umowy i
krótszego od 30 dni od daty podpisania umowy ;
d) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY
(załącznik numer 1 do SIWZ, pkt.IV) terminu wykonania przedmiotu zamówienia krótszego od 60 dni od daty
podpisania umowy- wg następujących zasad:
- za zadeklarowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym od 40 dni od daty podpisania
umowy – 20 (słownie: dwadzieścia) punktów;
- za zadeklarowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym od 50 dni od daty podpisania
umowy – 10 (słownie: dziesięć) punktów;
e) zadeklarowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami Zamawiającego (tj.60
dni od daty podpisania umowy) nie skutkuje otrzymaniem punktów za to kryterium;
f) Wykonawca jest zobowiązany do określenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia (w FORMULARZU
OFERTY , stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ, pkt.IV) w pełnych zakresach , tj. 60 dni lub 40 dni lub 50 dni;
g) w przypadku braku określenia przez Wykonawcę (w FORMULARZU OFERTY, pkt.IV) terminu wykonania
przedmiotu zamówienia lub określenia tego terminu w sposób błędny, niezgodny z treścią SIWZ (np. 25 dni, 55
dni. 35 dni) , Zamawiający uzna, że termin ten wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt ) dni od daty podpisania umowy .
W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów za to kryterium.
Najkorzystniejsza oferta za kryterium : „termin wykonania przedmiotu zamówienia” może uzyskać maksymalnie
20 (słownie: dwadzieścia) punktów .
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3. Ocena końcowa oferty.
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny ofert wskazane w pkt.
1 ( P+TGPZ+TWPZ)..
4. Zasady oceny ofert :.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :
 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie,
 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała największą liczbę
punktów).
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ROZDZIAŁ X

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA.

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta nie wcześniej niż
5 (słownie: pięć ) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu wskazanego w pkt.1, jeżeli
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta.
3. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie poprzedzającym podpisanie umowy .
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza – Zamawiający zażąda – w terminie poprzedzającym podpisanie umowy – umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6. Przedłożenia Zamawiającemu – w terminie podpisania umowy - kopii polisy potwierdzającej zawarcie przez
Wykonawcę umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie
netto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, z franszyzą redukcyjną nie większą od 2 000 zł (słownie:
dwa tysiące złotych) oraz zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie nie krócej niż do dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową.
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ROZDZIAŁ XI

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % (słownie: dziesięć procent) ceny.
2. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesiona przez Wykonawcę
w terminie poprzedzającym podpisanie umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z następujących form:
a/ pieniądzu (wyłącznie przelewem),
b/ poręczeniach bankowych,
c/ gwarancjach bankowych,
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza - należy je wpłacić
przelewem (wyłącznie) na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
19 1090 1098 0000 0000 0901 6353 w 5 O/Gdańsk BZ WBK
z dopiskiem „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – budowa konstrukcji
żelbetowych trzech zbiorników biogazowi rolniczej”
4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego
wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty wykonania przedmiotu
zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część – w wysokości 30% (słownie:
trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu
rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakości.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza ( przelewem) –
Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej z przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo
zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego,
w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
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ROZDZIAŁ XII

WZÓR UMOWY.
UMOWA NR …………..
ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK:
GFW/N/1/2016
w dniu ………………… w Gdańsku pomiędzy:
1/ Gdańską Fundacją Wody z siedzibą w Gdańsku (80-882), przy ul. Rycerskiej 9, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021610, NIP: 583-10-18-554,
REGON: 190869615, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
Zbigniewa Sobocińskiego – Prezesa Zarządu
a:
2/ imię i nazwisko ...../ adres głównego miejsca wykonywania działalności ........ / adres do doręczeń ....... /
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ......../NIP........../ REGON......./
lub
firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokość kapitału zakładowego ...... (
pokryty w całości)/, reprezentowana przez ............
zwanym/zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
1.1 ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że dokonał wyboru WYKONAWCY w rezultacie postępowania o udzielenie
zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Gdańską
Fundację Wody, których wartość jest równa lub przekracza równowartość kwoty netto 30 000 euro”.
1.2 WYKONAWCA oświadcza, iż w okresie po złożeniu oferty nie zaszły jakiekolwiek okoliczności, które
wyłączałyby możność wykonywania przez niego niniejszej umowy, jak też że nie jest prowadzone w stosunku
do niego postępowanie upadłościowe, egzekucyjne lub likwidacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie
istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań.
1.3 ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do budowy konstrukcji żelbetowych trzech
zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w
ramach zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z
infrastrukturą towarzysząca, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem
pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenera
technicznego na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy.
1.4 Usługi i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy, których koszty ponosi WYKONAWCA:
1.4.1 obsługa geodezyjna inwestycji obejmująca:
- geodezyjne wytyczenie zbiorników,
- geodezyjną obsługę robót,
- geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie map pomiaru geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi,
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1.4.2

sporządzenie i zapoznanie pracowników wyznaczonych do realizacji umowy z planem bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, sporządzonym zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290),
1.4.3 zapewnienie dostawy energii, wody i łączności na potrzeby budowy,
1.4.4 uzgodnienie miejsca odprowadzenia mediów z prób, badań i sprawdzeń.
1.5 Prace stanowiące przedmiot umowy (zwane w umowie także: robotami budowlanymi, robotami lub pracami ,
pracami budowlanymi) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz
zgodnie
z następującymi dokumentami (zwanymi w dalszej treści umowy także: dokumentacją projektowowykonawczą lub dokumentacją projektowo-wykonawczą i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
lub dokumentacją):
a) Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: Budowa mikrogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz
z infrastrukturą towarzysząca tj: silosami na kiszonkę, zbiornik fermentacyjny, zbiornik pofermentacyjny,
plac manewrowy, zbiornik wstępny na substraty płynne oraz kontenery techniczne na terenie działki nr
81/7, obręb Bolesławowo, listopad 2015 r., w zakresie:
 Projekt Zagospodarowania Terenu - część opisowa w zakresie dotyczącym budowy zbiorników oraz
rysunkowa w zakresie lokalizacji zbiorników Rys PZT-01,
 Projekt budowlany branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych z posadowieniem
zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz zasypaniem i zagęszczeniem
wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników – opis oraz rysunki B002, B003 (bez
konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty, rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej
pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału
oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie z
projektem;
 Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych z posadowieniem
zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz zasypaniem i zagęszczeniem
wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników – opis oraz rysunki B002, B003 (bez
konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty, rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej
pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału
oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie z
projektem., K-02-01 do 03, K03-01 do 04, K-04-01 do 05, wykazy stali zbrojeniowej;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla Projektu: Szkoleniowo - badawcza
mikrobiogazownia rolnicza na terenie Zespołu Szkół Rolniczych (ZSR) w Bolesławowie, gm. Skarszewy,
aut. Bartosza Pietrzykowskiego, marzec 2016;
c) ostateczna decyzja Starosty Starogardzkiego nr AB.6740.9.133.2015 z dnia 31.12.2015 r. o pozwoleniu
na budowę.
- stanowiącymi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego- znak: GFW/N/1/2016 (zwanej w dalszej treści umowy: SIWZ) stanowiącej integralną
część umowy;
1.6 WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa. Strony ustalają,
że WYKONAWCA może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym
w ofercie WYKONAWCY. Umowa zawierana przez WYKONAWCĘ z podwykonawcą powinna określać
zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie do zasad
przewidzianych w niniejszej umowie. Umowa ta nie może przewidywać w szczególności, iź płatność
wynagrodzenia za wykonane roboty będą dokonywane w innym okresie niż następującym bezpośrednio po
nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia ostatecznego z dalszymi podwykonawcami nie może być
późniejszy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia odbioru końcowego robót podwykonawcy, jednakże nie
może nastąpić później niż określony w niniejszej umowie odbiór końcowy wszystkich prac składających się
na przedmiot umowy.
1.7 Każde odstępstwo od projektów lub decyzji o pozwoleniu na budowę, wymienionych w pkt 1.5 wymaga
uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli odstępstwo takie prowadzi
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do zmiany warunków finansowania wykonywania umowy, zgoda taka może zostać wyrażona po zmianie
umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z Instytucją finansującą.
§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY
2.1 WYKONAWCA jest zobowiązany zakończyć realizację prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie
później niż w terminie do dnia ……………… 2016 roku.
2.2 WYKONAWCA ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia realizacji prac stanowiących przedmiotu
umowy w przypadku:
1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, chyba że opóźnienie nastąpiło z wyłącznej winy
WYKONAWCY,
2) zwiększenia zakresu robót, w zakresie zaakceptowanym uprzednio przez ZAMAWIAJĄCEGO,
3) działania siły wyższej,
4) nakazu lub zakazu organów administracji publicznej uniemożliwiających prowadzenie robót z przyczyn
niezależnych od WYKONAWCY
W każdym z powyższych przypadków WYKONAWCA ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy - o czas uzasadniony trwaniem powyższych przeszkód [od pkt. 1) do pkt. 4)].
2.3 WYKONAWCA powinien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w
wykonaniu umowy. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania robót lub ich części będzie zagrażać
wykonaniu
robót,
a
w szczególności naruszeniem terminu zakończenia realizacji tych robót –ZAMAWIAJĄCY może zażądać od
WYKONAWCY zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. WYKONAWCA jest wówczas
zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJĄCEGO działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania umowy i dotrzymania terminów
zakończenia
realizacji
przedmiotu
umowy.
W przypadku bezskuteczności podjętych przez WYKONAWCĘ środków zaradczych w ciągu 10 (słownie:
dziesięciu) dni roboczych po otrzymaniu przez WYKONAWCĘ pisemnego wezwania, ZAMAWIAJĄCY ma
prawo, wedle swojego wyboru:
1)
zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko WYKONAWCY innemu podmiotowi w celu
usunięcia skutków opóźnienia, lub
2)
jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót powierzonych WYKONAWCY,
lub
3)
przejęcia materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami WYKONAWCY znajdujących
się na placu budowy w celu zakończenia realizacji robót na koszt i ryzyko WYKONAWCY, przy czym
rozliczenie tych materiałów i obiektów nastąpi po zakończeniu wykonania umowy.
Powyższe nie wyłącza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej umowy
na okoliczność opóźnienia WYKONAWCY w wykonaniu umowy.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
3.1 WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wskazaną w §1 pkt 1.5 umowy oraz
uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi do nich zastrzeżeń, odpowiednio,
co do ich zupełności, prawidłowości lub stanu, jak też potwierdza, iż uwzględnił ww. czynniki w oferowanej
cenie i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej umowy.
3.2 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową oraz z dokumentacją
wskazaną w §1 pkt 1.5 umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz polskimi normami
i przepisami, przy dołożeniu należytej staranności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia,
ochronę środowiska, ochronę dóbr kultury, racjonalne wykorzystanie energii, gazu, wody i pozostałych
mediów, jak też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
3.3 Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów
własnych. WYKONAWCA obowiązany jest stosować wyłącznie materiały budowlane nowe, dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości z punktu
widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, nieuszkodzone, wolne od
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praw i ciężarów osób trzecich, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, w warunkach odpowiednich
dla wykonania prac z użyciem tych materiałów. Koszty transportu materiałów ponosić będzie WYKONAWCA.
3.4 WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od daty podpisania umowy,
2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zapewnienia jakości;
3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, w tym wykonania ogrodzenia tego terenu, oraz pieczy nad
tym terenem;
4) zapewnienia stałego kierownictwa prowadzenia robót oraz bieżącego, terminowego i rzetelnego
prowadzenia dokumentacji budowy;
5) każdorazowego, niezwłocznego zawiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o wadach dokumentacji
projektowej lub innej dokumentacji technicznej, na podstawie których są prowadzone roboty;
6) każdorazowego zawiadamiania inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających
zakryciu;
7) informowania ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania ;
8) organizacji na swój koszt zaplecza budowy oraz transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn
i urządzeń do i z terenu budowy; WYKONAWCY nie przysługuje prawo do samowolnego zajmowania
pomieszczeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac stanowiących przedmiot umowy;
9) urządzenia zaplecza socjalno – biurowego;
10) ponoszenia opłat niezbędnych do prowadzenia robót i prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy;
11) uzgodnienia miejsca odprowadzenie wód z odwodnienia i mediów użytych do prób, badań i sprawdzeń;
12) odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania robót wraz ze znajdującymi się na tym terenie
obiektami, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska naturalnego, w okresie wykonywania
umowy;
13) zabezpieczenia, na swój koszt, robót oraz terenu budowy na czas przerw w ich wykonywaniu;
14) informowania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3
(słownie: trzy) dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
15) pokrycia kosztów dostawy mediów niezbędnych dla wykonywania robót przez WYKONAWCĘ lub
związanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazań
odpowiednich liczników albo kalkulacji ZAMAWIAJĄCEGO, gdyby montaż takich liczników nie był
możliwy;
16) utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania robót przez czas ich prowadzenia; w przypadku
zaniechania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez
dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko
WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co
WYKONAWCA wyraża zgodę;
17) przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
 przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i instrukcji,
 stałego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, szczególnie jeśli są to roboty
niebezpieczne,
 kierowania do wykonywania robót wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych
i doświadczeniu,
 posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi technicznie , odpowiednimi dla
wykonywanych robót oraz do kierowania do obsługi sprzętu wyłącznie osób posiadających
odpowiednie uprawnienia,
 przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
 wyposażenia pracowników we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej posiadające
odpowiednie atesty oraz odzież i obuwie zgodnie z obowiązującymi normami,
 zapewnienia stałego specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych,
 szkolenia pracowników w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, (instruktaż szczegółowy na
stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe),
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18)

19)
20)
21)
22)

23)

24)

zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym wymagane przy pracy
na czynnej oczyszczalni ścieków,
 wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy stanowisk pracy, na których wykonywane są
roboty oraz własnych magazynów i zapleczy socjalnych;
zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadów wytworzonych przez
WYKONAWCĘ w związku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do
dnia odbioru końcowego; w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych
obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania
WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia
należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę;
pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, zapewnienia dokonania wymaganych przepisami sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem prac do odbioru;
zgłoszenia wykonanych prac do odbiorów końcowych robót oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorów
końcowych robót i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad ;
przekazania ZAMAWIAJĄCEMU podczas czynności odbiorów końcowych robót kompletu atestów
i świadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego;
przekazania ZAMAWIAJĄCEMU 2 (słownie: dwóch) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie
tekstowej i 2 (słownie: dwóch) w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD oraz protokołów wymaganych
kontroli lub sprawdzeń, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty zawiadomienia przez WYKONAWCĘ
ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej o gotowości do odbioru końcowego i dokonania stosownego wpisu
w dzienniku budowy;
zlikwidowania i wycofania z terenu budowy pracowników oraz własnych maszyn i urządzeń w terminie
10 (słownie: dziesięciu) dni od upływu terminu zakończenia robót, jak też likwidacji zaplecza budowy, pod
rygorem ich usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia
należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę;
przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie zrealizowanej inwestycji.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

4.1 WYKONAWCA oświadcza iż:
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem i urządzeniami,
odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy;
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony WYKONAWCY w wykonaniu robót przewidzianych
niniejszą umową posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na ich należyte wykonanie;
3) postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku powierzenia
wykonania części robót określonemu podwykonawcy.
4.2 WYKONAWCA, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego wydania
ZAMAWIAJĄCEMU, ponosić będzie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich pełną odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
4.3 WYKONAWCA poniesie wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tytułu
naruszenia przez siebie lub osoby, którymi posługuje się lub którym powierza wykonanie umowy, praw
autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji
oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie:
1) protokolarne przekazanie terenu robót WYKONAWCY w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od daty
podpisania umowy,
2) przekazanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i dokumentacji budowy;
3) zapewnienie możliwości nieprzerwanego poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów niezbędnych
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do realizacji robót, począwszy od dnia przekazania terenu budowy do ustalonego powyżej terminu
zakończenia wszystkich prac objętych umową;
4) wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników WYKONAWCY;
5) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją przedmiotu niniejszej
umowy
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy– Prawo budowlane;
6) dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu, bądź zanikających zgodnie z postanowieniami umowy;
7) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót;
8) koordynacja ewentualnych prac wykonywanych przez innych wykonawców, w sposób zapewniający
ciągłość i niekolizyjność robót.
§6
NADZÓR I KONTROLA
6.1 ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren robót w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest
przez WYKONAWCĘ umowa. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do
badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że
materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.
6.2 Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub
wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt
odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także
dokumentacją wymienioną w §1 pkt.1.6 niniejszej umowy.
6.3 ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY
usunięcia z placu robót każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna,
niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON
Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie
………………………………., tel……………………………, e-mail …………………….
Kierownikiem budowy stanowiącej przedmiot umowy będzie .............................................., tel.
…………………, e-mail ………………. .
W przypadku zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy bądź
inspektora nadzoru należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o
tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy.
Zmiana osób wskazanych przez WYKONAWCĘ może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron. Zmiana taka nie
będzie stanowić zmiany niniejszej umowy.
Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy
realizacji umowy.

§8
ODBIORY ROBÓT PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH
8.1 Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy
realizacji umowy.
8.2 WYKONAWCA będzie powiadamiał ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru robót podlegających
zakryciu lub zanikających wpisem do dziennika budowy. W razie niedopełnienia tego warunku,
WYKONAWCA zobowiązany będzie, na własny koszt, odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub
otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
8.3 WYKONAWCA dokonywać będzie odbioru robót w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od przyjęcia
zawiadomienia.
§9
ODBIÓR KOŃCOWY ORAZ ODBIÓR POGWARANCYJNY
9.1 Odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot umowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu robót
budowlanych objętych przedmiotem umowy i przebiegać będzie w następujący sposób:
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1) WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru końcowego
oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy,
2) ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór końcowy nie później niż w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego,
3) WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem końcowym dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio:
 oryginał dziennika/ów budowy;
 dokumentację powykonawczą;
 atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;
 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ,
sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych przedmiotem
umowy;
 oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami;
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
4) z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru końcowego oraz ew. terminy do usunięcia stwierdzonych wad,
5) obustronnie podpisany protokół końcowy stanowić będzie podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU
faktury przez WYKONAWCĘ,
6) w odbiorze końcowym uczestniczyć będą:
 Koordynator prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO
p. …………………………..
 Kierownik Budowy p. .........................................
7) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru końcowego nie
osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru końcowego,
8) jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY
może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad albo wyznaczyć terminy na ich usunięcie
warunkując dokonanie odbioru końcowego ich terminowym usunięciem,
9) jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia
ZAMAWIAJĄCY może:
a) żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
 odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty stwierdzenia tych wad, albo
 żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się
od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za zwłokę.
9.2. Odbiór pogwarancyjny robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostanie dokonany przez
ZAMAWIAJĄCEGO
w formie protokolarnej i będzie miał on na celu stwierdzenie wywiązania się przez WYKONAWCĘ z zobowiązań
wynikających z gwarancji jakości. ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór w ostatnim miesiącu przed
upływem okresu gwarancji jakości wskazanego w §13 pkt. 13.1 umowy, nie później jednak niż na 14 (słownie:
czternaście) dni przed upływem tego okresu.
§10
WYNAGRODZENIE
10.1 Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie
ryczałtowe wskazane w ofercie WYKONAWCY złożonej w przetargu nieograniczonym – znak:
GFW/N/1/2016, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
10.2 Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt.10.1 umowy, należne WYKONAWCY
za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 stanowi kwotę .................................
(słownie:.................................). Kwota ta zawiera podatek VAT.
Kwota netto - ....................................zł (słownie:..........................................).
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10.3

10.4

10.5
10.6
10.7
10.8

11.1

11.2

11.3

11.4

Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu
nieograniczonym - znak : GFW/N/1/2016.
Płatność wynagrodzenia wskazanego w pkt 10.2 umowy nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od
daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy
i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury końcowej
VAT, potwierdzonej kopią u WYKONAWCY.
W przypadku uchybienia warunkowi określonemu w pkt 10.3 lub w sytuacji nie przechowywania kopii faktury
końcowej VAT, wskazanej w pkt. 10.3, przez 6 (słownie: sześć) lat, liczonych od końca roku, w którym ją
wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczególności z tytułu utraty przez
ZAMAWIAJĄCEGO prawa do odliczenia podatku VAT, poniesie WYKONAWCA.
Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ wykonania części robót objętych umową innym podmiotom
(podwykonawcy) płatność tytułem faktury końcowej VAT nastąpi po przedstawieniu przez WYKONAWCĘ
dowodu dokonania lub zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.
ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać płatności wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez WYKONAWCĘ
wszystkich wymaganych aprobat, atestów lub dokumentów powoływanych w niniejszej umowie, związanych
z wbudowanymi materiałami lub robotami.
W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności, określonym w pkt. 10.3, WYKONAWCY przysługuje
prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności.
§11
UBEZPIECZENIE
WYKONAWCA dostarczył ZAMAWIAJĄCEMU w dacie podpisania umowy kopię polisy potwierdzającej
zawarcie przez WYKONAWCĘ umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych na sumę ubezpieczenia nie niższą
niż wynagrodzenie netto WYKONAWCY ( wskazane w §10 pkt.10.2 niniejszej umowy), tj. kwotę
………….(słownie: ………………….) z tytułu realizacji przedmiotu umowy, z franszyzą redukcyjną nie
większą od 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie nie
krócej niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową.
WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji umowy (nie krócej niż do dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową) oraz w okresie udzielonej
gwarancji jakości, polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym
zakresem co najmniej: spowodowanie przez niego śmierci lub uszkodzenie ciała, szkodę majątkową na
majątku osób trzecich, odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie
niższą od 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), z franszyzą redukcyjną dotyczącą szkód
majątkowych nie wyższą niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i zerową dla szkód osobowych, oraz
regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od ww. ubezpieczenia.
Kopie polis wymienione w punktach poprzedzających oraz zawartych umów i ogólnych warunków
ubezpieczenia stanowić będą załącznik do niniejszej umowy. Na 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem
ważności dotychczasowego ubezpieczenia oraz na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA
zobowiązany jest okazać ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające przedłużenie ww. ubezpieczenia
oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia, że WYKONAWCA narusza
obowiązek posiadania ww. ubezpieczenia i/lub opłacenia składek – ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłacenia takiej składki na koszt WYKONAWCY, potrącając stosowne
kwoty z wynagrodzenia WYKONAWCY lub udzielonego zabezpieczenia. Szkody wyrządzone przez
WYKONAWCĘ w pierwszej kolejności pokrywane będą przez niego lub z jego polisy.
WYKONAWCA na własny koszt ubezpieczy, na kwotę nie mniejszą niż pełny koszt wymiany, swoje mienie
znajdujące się na terenie budowy. Ubezpieczenie będzie obowiązywać dla każdej jednostki sprzętu
WYKONAWCY od momentu dostarczenia sprzętu na teren budowy do dnia jego usunięcia z tego terenu.

§12
ZAKAZ CESJI
WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności lub praw
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służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem cesji praw na rzecz banku
udzielającego gwarancji lub instytucji ubezpieczających WYKONAWCĘ w zakresie ryzyk związanych z niniejszą
umową lub na rzecz osoby lub organizacji, która zaspokoiła roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY.
§13
GWARANCJA JAKOŚCI
13.1 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na prace stanowiące przedmiot umowy na okres: …….
miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót
objętych przedmiotem umowy przez obie strony umowy.
13.2 WYKONAWCA udziela rękojmi za wady robót na okres 3 (słownie: trzech) lat od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez obie strony umowy.
13.3 WYKONAWCA w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót oraz
za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy.
13.4 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji
i rękojmi przy sprzedaży.
13.5 W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczając stosowny termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie d usunięcia
wad
i
usterek
w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
13.6 Usunięcie wad i usterek polegać będzie na wymianie rzeczy na nową, wolną od wad i usterek, chyba
że ZAMAWIAJĄCY wyrazi na piśmie zgodę na usunięcie wad i usterek poprzez naprawę rzeczy. §3 pkt 3.3
umowy stosuje się odpowiednio.
13.7 W razie niespełnienia warunku określonego w pkt.13.5, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu
WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające
z gwarancji.
13.8 Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie,
przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.
13.9 WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii,
powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych prac,
w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.
§14
SIŁA WYŻSZA
14.1 Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły
wyższej.
14.2 Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy
zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do
WYKONAWCY,
jak
i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się Oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.
14.3 Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny,
blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi,
powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły
przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich
samych i ich działalności.
§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1 WYKONAWCA oświadcza, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł kwotę
……………… (słownie: ………………………………. ) w formie ……………………..
15.2 Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent)
jego wartości - zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji
przedmiotu umowy i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, pozostała część - w
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wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie:
piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady umowy.
§16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
16.1 ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności, gdy:
1) WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 3 (słownie: trzy) dni,
2) WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia
ZAMAWIAJĄCEGO,
3) WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia
od ZAMAWIAJĄCEGO,
4) WYKONAWCA nie dotrzyma terminu realizacji pracy ponad 7 (słownie: siedem) dni od daty umownego
ich zakończenia określonej w §2 pkt.2.1 ppkt. 2) umowy,
W przypadku określonym w ppkt.4) ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu
wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY na koszt WYKONAWCY dotychczasowego.
W przypadkach wyżej wymienionych WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania i kar
umownych.
16.2 WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny
odbioru robót, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
16.3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie.
Z prawa do odstąpienia skorzystać można nie później niż do upływu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia
zakończenia realizacji prac określonego w §2 pkt.2.1 ppkt.2) lub ustalonego na podstawie § 2 pkt.2.2 umowy.
16.4 W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:
1) W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W
protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń.
2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.
3) WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie
odpowiada.
4) WYKONAWCA niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
§17
KARY UMOWNE
17.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego §2 ust. 2.1 pkt. 2) umowy –
w wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych procenta) kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto
WYKONAWCY określonego w §10 pkt.10.2 umowy - za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY
- w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY
określonego w §10 pkt.10.2 umowy;
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,3 %
(słownie: trzech dziesiątych procenta) kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY
określonego w §10 pkt.10.2 umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnie ustalonej jako
termin ich usunięcia.
17.2 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY następującą karę umowną: za odstąpienie od umowy przez
WYKONAWCĘ
z przyczyn występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent)
kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonego w §10 pkt.10.2 umowy,
17.3 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokrywają
poniesionej szkody. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY odszkodowania zwłaszcza wtedy,
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gdy:
1) na skutek nie oddania przedmiotu umowy w terminie, a zwłaszcza przekroczenia terminu odbioru
ZAMAWIAJĄCY nie uzyska dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację zadania;
2) na skutek wad formalnych lub merytorycznych w przedmiocie umowy, za które odpowiedzialność ponosi
WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY nie uzyska albo zostanie zobowiązany do zwrotu dofinansowania z
Funduszu Spójności na realizację zadania.
17.4 Należności z tytułu kar umownych ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z
faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ, na co WYKONAWCA wyraża zgodę

18.1
18.2

18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

§18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze
względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) dokumenty wymienione w §1 pkt 1.5 umowy;
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego - znak:
GFW/N/1/2016;
3) oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: GFW/N/1/2016 wraz ze
wszystkimi załącznikami;
4) kopie polis, zawartych umów i ogólnych warunków ubezpieczenia wskazanych w §11 umowy.
W razie kolizji między treścią niniejszej umowy a zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.
Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów. W razie uchybienia temu obowiązkowi
doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze właściwym dla danej strony uważać
się będzie za skutecznie dokonane.
Nagłówki umieszczono w niniejszej umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierają one wpływu na
interpretację umowy.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednio stosowane przepisy: Kodeksu
cywilnego oraz prawa budowlanego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego
aneksu.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

-36 z 252 -

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony –znak: GFW/N/1/2016

ROZDZIAŁ XIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Kodeks cywilny, Regulaminu oraz
niniejszej SIWZ, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia, w którym Wykonawca powziął, lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z
chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący
treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później
niż 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniające
wniesienie protestu.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony
po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
5. O wniesieniu protestu oraz jego treści Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiający zamieszcza informację o wniesieniu protestu oraz jego treść na stronie internetowej, na której
zostały udostępnione: ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą
Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony
okres.
8. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
9. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia jego wniesienia.
Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z
jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy
złożyli oferty.
10.

W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.
O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

11. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.
12. Na oddalenie lub odrzucenie przez Zamawiającego protestu nie przysługuje odwołanie.
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ROZDZIAŁ XIV

INNE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w umowie i Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w tym w przypadku:
a) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które
uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, jeżeli zostały one podjęte przez te
podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji.
2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy - zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
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ROZDZIAŁ XV

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI .
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
...............................................................
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

.........................................., dnia ............
/ miejscowość/

OFERTA
na budowę konstrukcji żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika
pofermentacyjnego
i zbiornika na substraty płynne) w ramach zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni
rolniczej
o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym,
zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz
kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy-

postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - znak: GFW/N/1/2016
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy),my niżej
podpisani, reprezentujący:
.......................................................................................................................................................
[ nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]
.......................................................................................................................................................
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]
numer telefonu....................................................................numer faksu.................................................
adres internetowy.............................................e-mail ...........................................................................
województwo........................................................................................................................................
REGON:..........................................................NIP...............................................................................
PESEL:.......................................................... (dotyczy osób fizycznych)

I. OŚWIADCZENIA:
Oświadczamy, że:
1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
2/ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przyjmujemy bez zastrzeżeń;
3/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert;
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4/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną
część SIWZ;
5/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych
informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym);
6/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7/ zobowiązujmy się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie podpisania umowy kopii polisy potwierdzającej
zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż
wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, z franszyzą redukcyjną nie większą od
2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie nie krócej niż do dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową (w przypadku uznania naszej oferty za
najkorzystniejszą);
8/ zobowiązujmy się do posiadania, przez cały okres realizacji umowy (nie krócej niż do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową) oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości, polisę
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym zakresem co najmniej:
spowodowanie przez niego śmierci lub uszkodzenie ciała, szkodę majątkową na majątku osób trzecich,
odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych
i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą od 400 000 zł (słownie: czterysta
tysięcy złotych), z franszyzą redukcyjną dotyczącą szkód majątkowych nie wyższą niż 1 000 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) i zerową dla szkód osobowych, oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od ww.
ubezpieczenia (w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą).

II. CENA RYCZAŁTOWA:
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:
CENA RYCZAŁTOWA (brutto) *- .......................................... zł (słownie: ...................................................
........................................................................................................................................................................... zł)
* Cena musi obejmować:




wartość przedmiotu zamówienia
podatek VAT

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością
jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki).

do

w tym :
wysokość stawki podatku VAT- .................% (słownie: .............................................................................
..........................................................................................................................................................................)
cena ryczałtowa (netto) - .......................................... zł (słownie: ...................................................
........................................................................................................................................................................... zł)

III. TERMIN GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w

miesiącach , wyrażony liczbą
całkowitą np.40 miesięcy, 50 miesięcy – liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy):
........................................................... miesięcy.
(wpisać)
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UWAGA:

a) maksymalny termin gwarancji przedmiotu zamówienia – 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia
przez obie strony umowy;
b) minimalny termin gwarancji przedmiotu zamówienia – 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia
przez obie strony umowy;
c) Wykonawca nie może zaoferować terminu gwarancji przedmiotu zamówienia dłuższego od 60
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot
zamówienia przez obie strony umowy i krótszego od 36 miesięcy od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy;

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w dniach):
........................................................... dni.
(wpisać)
UWAGA:

a) maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty
podpisania umowy;
b) minimalny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty
podpisania umowy;
c) Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania robót dłuższego od 60 dni od daty
podpisania umowy i krótszego od 30 dni od daty podpisania umowy ;
d) Wykonawca jest zobowiązany do określenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w pełnych
zakresach , tj. 60 dni lub 40 dni lub 50 dni;
e) w przypadku braku określenia przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub
określenia tego terminu w sposób błędny, niezgodny z treścią SIWZ ( np. 25 dni, 55 dni. 35 dni) ,
Zamawiający uzna, że termin ten wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt ) dni od daty podpisania umowy .

V . WADIUM:
Wadium w kwocie: ................................... (słownie : ............................................................................................
................................................................................................................................................................................)
zostało wniesione w formie …………………………….……………………………………………..………. ..
w dniu ....................................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego Wykonawcy na który Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego
w formie pieniądza - przelewem :
..................................................................................................................................................................................

VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY :

w wysokości 10% ceny [wskazanej w pkt. II ], stanowiące kwotę ............................................................
(słownie : ..............................................................................................................................................................)
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zostanie wniesione w formie ..................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona ewentualnego zwrotu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu ( przelewem):
..................................................................................................................................................................................

VII. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych
płatności.....................................................................................................................................................

VIII. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM I
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy):
imię i nazwisko .......................................................................................................................................................
stanowisko służbowe ...............................................................................................................................................
numer telefonu .........................................................................................................................................................
numer faksu .............................................................................................................................................................
dni i godziny pracy .................................................................................................................................................

IX. DANE OSOBY PRZEWIDYWANEJ NA STANOWISKO KIEROWNIKA BUDOWY
STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy):
imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

X. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:
Wykonawca, którego reprezentuję:

a) nie powierzy wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom;
b) powierzy wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom następującą/następujące
część/części zamówienia:*
* niepotrzebne skreślić
1. Część / części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)
…………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………..........................................................................
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DANE DODATKOWE:
2. Wartość lub część zamówienia,
(uwaga: należy wybrać jedną z trzech opcji):

Wykonawca

powierzy

podwykonawcy/podwykonawcom

□ Wartość bez VAT: ………………………………………………..…………………………………………..
Waluta: ………………………………………………………….……………………………………………
□ Proporcja (%) : …………………………………………………………..……………………………………..
(uwaga: proporcja musi zostać podana jako dodatnia wartość dziesiętna z maksymalnie dwiema cyframi.)
3. Jeżeli jest znane – krótki opis wartości lub części zamówienia, które Wykonawca powierzy
podwykonawcy/podwykonawcom:
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)
………………………………………………..........................................................................
………………………………………………..........................................................................

XI. DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA
EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy)
:

imię i nazwisko ......................................................................................................................................................
stanowisko służbowe .............................................................................................................................................
imię i nazwisko .....................................................................................................................................................
stanowisko służbowe .............................................................................................................................................

..................... .............................................................................................................
/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: GFW/N/1/2016

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę konstrukcji żelbetowych trzech
zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach
zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem
manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7,
obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego – znak: GFW/N/1/2016 na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: GFW/N/1/2016

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że Wykonawca , którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę konstrukcji żelbetowych trzech
zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach
zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem
manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7,
obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego – znak: GFW/N/1/2016, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..............................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
...............................................,dnia
..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: GFW/N/1/2016
Rodzaj robót budowlanych
[w tym wskazanie:
liczby oraz pojemności całkowitej
(w m3):

Lp.

1
1.

a) zbiorników o konstrukcji żelbetowej
stanowiących element biogazowni rolniczych lub
biogazowni stanowiących instalacje przetwarzania
odpadów oraz
b) zbiorników pofermentacyjnych stanowiących
element biogazowni rolniczych lub biogazowni
stanowiących instalacje przetwarzania odpadów]

Wartość robót
budowlanych
( ze wskazaniem
brutto/netto w
PLN)

Data
wykonania

Miejsce
wykonania

3

4

5

2

2.
3.
4.
5.
6.

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument/dokumenty potwierdzający/potwierdzające, że
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dla
każdej z pozycji - oddzielnie).
..........................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: GFW/N/1/2016
Lp.

Imię
i nazwisko

Wykształcenie
(w tym nr upr.
budowlanych)

Zakres
wykonywanych
przez nie
czynności

Doświadczenie

Podstawa
dysponowania
osobami

Opis doświadczenia
zawodowego

Oświadczam, w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na budowę konstrukcji żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika
fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach zamierzenia
budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: silosami
na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem
wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina
Skarszewy- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – znak:
GFW/N/1/2016, iż:
- wszystkie osoby wskazane w powyższej tabeli posługują się językiem polskim,
- w przypadku braku znajomości języka polskiego przez osoby wskazane w powyższej tabeli, zobowiązuje się na
własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym
a personelem Wykonawcy.
..........................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE
UPRAWNIENIA

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: GFW/N/1/2016

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na budowę konstrukcji żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika
fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach zamierzenia
budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: silosami
na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem
wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina
Skarszewy- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – znak:
GFW/N/1/2016, iż osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(załącznik numer 5 do SIWZ), posiadają wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym do sprawowania
funkcji określonych w załączniku numer 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

......................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

-49 z 252 -

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony –znak: GFW/N/1/2016

ZAŁĄCZNIK NUMER 7 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW
..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: GFW/N/1/2016

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na budowę konstrukcji żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika
fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach zamierzenia
budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: silosami
na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem
wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina
Skarszewy- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – znak:
GFW/N/1/2016:
1/ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie;
b) polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. **
** - niepotrzebne skreślić
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca:
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)
………………………………………………....................................................................................................................
..............
………………………………………………....................................................................................................................
..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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2/ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie;
b) polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **
** - niepotrzebne skreślić
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których osobach zdolnych do wykonania zamówienia polega
Wykonawca:
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)
……………………………………..................................................................................................................................
………………………………………………....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ w zakresie zdolności finansowych;

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie;
b) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **
** - niepotrzebne skreślić
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolnościach finansowych polega Wykonawca:
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)
………………………………………………....................................................................................................................
………………………………………………....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
UWAGA :
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz
zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
UWAGA:
Jest to dokument o charakterze pomocniczym.
.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 9 DO SIWZ

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE OPIS I CHARAKTERYSTYKĘ ROBÓT
BUDOWLANYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Skany dokumentów projektowych 200 stron
a)

Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe
wraz
z infrastrukturą towarzysząca tj: silosami na kiszonkę, zbiornik fermentacyjny, zbiornik pofermentacyjny,
plac manewrowy, zbiornik wstępny na substraty płynne oraz kontenery techniczne na terenie działki nr
81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy, autorstwa:
 mgr inż. Bronisława Chyły (uprawnienia budowlane nr POM/0119/POOK/09 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, członek POIIB nr ewid. POM/BO/0263/09)
 mgr inż. Filipa Sobiczewskiego (uprawnienia budowlane nr POM/0298/PWOD/09 specjalności
drogowej, członek POIIB nr ewid. POM/BD/0022/10)
 mgr inż. Marka Maliszewskiego (uprawnienia budowlane nr POM/022I/PWOS/14 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, członek POIIB nr ewid. POM/IS/0167/15)
 mgr inż. Marcina Hanioszyna (uprawnienia budowlane nr POM/0197/PWOE/10 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek
POIIB nr ewid. POM/IE/0042/11)
z listopada 2015 r., zatwierdzony ostateczną decyzją Starosty Starogardzkiego nr AB.6740.9.133.2015 z
dnia 31.12.2015 r. o pozwoleniu na budowę, w zakresie:
 Projekt Zagospodarowania Terenu - część opisowa w zakresie dotyczącym budowy zbiorników oraz
rysunkowa w zakresie lokalizacji zbiorników Rys PZT-01,
 Projekt budowlany branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych z posadowieniem
zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz zasypaniem i zagęszczeniem
wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników – opis oraz rysunki B002, B003 (bez
konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty, rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej
pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału
oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie z
projektem;
 Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych z posadowieniem
zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz zasypaniem i zagęszczeniem
wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników – opis oraz rysunki B002, B003 (bez
konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty, rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej
pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału
oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie z
projektem., K-02-01 do 03, K03-01 do 04, K-04-01 do 05, wykazy stali zbrojeniowej;
b) Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla Projektu: Szkoleniowo - badawcza
mikrobiogazownia rolnicza na terenie Zespołu Szkół Rolniczych (ZSR) w Bolesławowie, gm. Skarszewy,
aut. Bartosza Pietrzykowskiego, marzec 2016;
c) ostateczna decyzja Starosty Starogardzkiego nr AB.6740.9.133.2015 z dnia 31.12.2015 r. o pozwoleniu
na budowę;
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