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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1.

1.2.

1.3.

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 63/67,
reprezentowana przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład
Południowy zaprasza do składania ofert.
Postępowanie odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad Procedury
Zakupowej w PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r. oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej SIWZ,
w każdym czasie przed terminem składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie
się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Dokonane w ten sposób uzupełnienia są wiążące. W przypadku zmiany treści SIWZ,
gdy zmiany będą istotne, Zamawiający przedłuży w razie potrzeby termin składania ofert
informując o tym Wykonawców.

1.4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, w tym również, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta
niepodlegająca odrzuceniu.

1.5.

Zamawiający posiada tytuł prawny do nieruchomości, wymagane przepisami prawa
budowlanego pozwolenia oraz dokumentację techniczną.

1.6.


Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
PKP ENERGETYKA S.A. Odział Usługi lub „Zamawiający” – PKP ENERGETYKA
S.A., w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład
Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji,
„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
„Ustawa” – Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013
r. Poz. 907, 984 i 1047),
„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został
opisany w SIWZ,
„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia.







2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych –
przebudowa budynku podstacji trakcyjnej, budowa stanowisk transformatorowych
i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany
jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko,
województwo małopolskie.

2.2.

Budynek podstacji trakcyjnej Biadoliny jest obiektem 1 kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, murowanym wykonanym w technologii murowanej. Budynek
powstał w 1961 r. Pomieszczenie dodatkowe hali zostało dobudowane w latach
osiemdziesiątych ( 80’ ). Ma powierzchnię: 339,42 m2 oraz istniejącej rozbudowy 62,65
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m2 i łączną kubaturę ok. 5030 m3. Wymurowany jest z cegły pełnej, ściana ma grubość
ok. 38 cm. Wszystkie ściany otynkowane są tynkiem mineralnym, w części socjalnej
pokrytym farbą olejną, natomiast od zewnątrz malowanym farbą elewacyjną. Budynek
w całości przykryty jest stropodachem DMS o konstrukcji z elementów żelbetowych,
prefabrykowanych. W widoku stropodachu zauważa się ślady klawiszowania
prefabrykatów. Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku. Stolarka okienna jest
częściowo stalowa – okna pomieszczenia hali, a częściowo drewniana –
pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Stolarka drzwiowa jest drewniana, brama
z furtką do części technologicznej – stalowa. Niektóre okna wykonane są z luksferów
murowanych na spoinie cementowej.
2.3.
Zgodnie z dokumentacją techniczną podstawowy zakres robót to:
2.3.1 Remont i modernizacja budynku podstacji, w tym:


naprawa uszkodzonych fragmentów ścian wraz z wykonaniem nowych otworów
i zamurowanie zbędnych otworów w ścianach konstrukcyjnych, oraz
przemurowaniami trzonów kominowo – wentylacyjnych i murków ogniowych.

remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem, wraz z
wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej.

przebudowa fragmentów istniejących kanałów kablowych.

remont ścian obejmujący ocieplenie i wykonanie nowych tynków.

budowa ścian działowych i wyburzenie zbędnych ścian.

budowa nowej posadzki na istniejącej posadzce po uprzednim uszorstnieniu, na
całej powierzchni budynku. Uzupełnienie podbudowy posadzki i jej dogęszczenie
w obszarze przebudowywanych kanałów kablowych.

wymiana stolarki okiennej i drzwi. Wymiana luksferów na okna nieotwierane.
Redukcja liczby okien i ich gabarytów poprzez zamurowanie lub podmurowanie
otworów. Dostosowanie wymiarów otworów do projektowanych okien i drzwi.

wymiana ogrodzenia podstacji w zawiązku z powiększeniem terenu podstacji dla
budowy urządzeń 110 kV, oraz ze względu na bardzo zły stan ogrodzenia.
Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej, w panelach.

demontaż istniejących stanowisk transformatorowych

rozbiórka istniejących ścian, wydzielających stanowiska transformatorów oraz
fundamentów pod transformatory.

rozbiórka części budynku wraz z fundamentami
2.3.2 Wykonanie konstrukcji fundamentowych pod urządzenia elektroenergetyczne WN,
stanowisk transformatorów (wraz z misami transformatorowymi) oraz kanałów
kablowych.
2.3.3 Zagospodarowanie terenu, w tym m.in. wykonanie dróg wewnętrznych oraz chodników
na terenie PT
2.3.4 Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, w tym przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych – wykonanie projektowanego
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.
2.4.
Na wykonanie przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja projektowa
obejmująca :
 TOM 01 ARCHITEKTURA PODSTACJI TRAKCYJNEJ
 TOM 02 KONSTRUKCJA BUDYNKU PODSTACJI I OGRODZENIA TERENU
 TOM 03 DROGI DOJAZDOWE DO PODSTACJI
 TOM 05/02 URZĄDZENIA PODSTACJI O NAPIĘCIU 110 kV – Część konstrukcyjna
 TOM 06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
 TOM 07 INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
 TOM 08 INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYŁACZA
 STWIORB –y
 PRZEDMIARY ROBÓT
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W/w dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – PKP Energetyka S.A.
Zakład Południowy w Krakowie, ul. Kamienna 14 u Kierownika projektu - Modernizacja
Układów Zasilania, z możliwością udostępnienia wersji elektronicznej.
2.5

Ogólne wymagania dotyczące robót:

2.5.1 Wykonanie instalacji oraz urządzeń teletechnicznych i energetycznych znajduje się po
stronie Zamawiającego. Wykonawca robót budowlanych, sanitarnych i drogowych musi
uwzględnić koordynację tych prac z równolegle prowadzonymi w/w robotami
elektrycznymi.
2.5.2 Obiekt Podstacji Trakcyjnej PT Biadoliny jest elementem sieci dystrybucyjnej zasilającej
napięcie stałym 3 kV sieć trakcyjną PKP oraz napięciem zmiennym 6 kV, 15 kV, 30 kV
obiekty PKP oraz odbiorców spoza PKP. Z uwagi na konieczność bezprzerwowego
zasilania
sieci
PKP
Wykonawca
przystosuje
technologię
i harmonogram prac do wymogów Zamawiającego. Wszystkie prace modernizacyjne
budynku podstacji trakcyjnej PT Biadoliny wykonywane będą przy zachowaniu ciągłości
pracy urządzeń elektroenergetycznych.
2.5.3 Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do spisania z właściwą Sekcją
PKP Energetyka S.A. regulaminu umożliwiającego zachowanie bezpieczeństwa
pracowników i ciągłości eksploatacji linii kolejowej oraz urządzeń podstacji trakcyjnej.
2.5.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym zgodnie z przepisami obowiązującymi na obiektach Zamawiającego.
Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo ponosi
Wykonawca.
2.5.5 Wykonawca zapewni kierownika robót w branżach sanitarnej, budowlanej i drogowej.
2.5.6 Kierownikiem budowy będzie kierownik posiadający uprawnienia konstrukcyjnobudowlane, którego zapewni Wykonawca, równocześnie może być on kierownikiem
robót.
2.5.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innego typu lub
producenta niż wymienione w dokumentacji budowlanej, wykonawczej pod warunkiem
że będą one równoważne tzn. parametry zastosowanych materiałów muszą być nie
gorsze od parametrów materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentach
przetargowych.
2.5.8 Przedmiot przetargu winien być zrealizowany zgodnie z przyjętą w ofercie technologią
robót, zaleceniami inspektora nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi,
normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym i sztuką budowlaną.
2.5.9 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich robót na placu budowy
zgodnie z przepisami BHP z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w PKP
Energetyka S.A., a także zabezpieczyć miejsca wykonywania robót i składowania
materiałów.
2.5.10 Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który podlega
uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.5.11 Do zadań Wykonawcy należy również urządzenie i zabezpieczenie placu budowy.
2.5.12 Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za wszelkie ewentualne uszkodzenia
urządzeń powstałe w wyniku prowadzenia robót objętych umową.
2.5.13 Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem
podwykonawców – po uzgodnieniu z Zamawiającym – bez naliczania dodatku za
Generalne Wykonawstwo.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014

5

2.5.14
2.5.15

2.5.16

Wszystkie materiały należy dostarczyć przed rozpoczęciem prac, muszą one zostać
sprawdzone i protokolarnie odebrane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie wywozu i utylizacji materiałów
z demontażu, za wyjątkiem złomu pochodzącego z demontażu obróbek blacharskich,
rynien, rur spustowych, parapetów itp. który zostanie przekazany Zamawiającemu.
Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną oraz wykonanie wymaganych
przepisami prawa badań geologicznych dla wszystkich prowadzonych robót, a po ich
zakończeniu przekaże inwentaryzację powykonawczą Zamawiającemu.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Termin wykonania robót Zamawiający określa na 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji.
Ostateczne wiążące daty w formacie dzień – miesiąc – rok będą uzupełnione
przed zawarciem umowy, na podstawie oferty.
Zamawiający może żądać realizacji prac w określonej potrzebami eksploatacyjnymi
kolejności, na zasadach określonych w Umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenie przerw pomiędzy
poszczególnymi pracami uzasadnionych ważnymi względami eksploatacyjnymi,
na zasadach określonych w Umowie.
Niektóre prace mogą być prowadzone przy normalnej pracy urządzeń podstacji,
z zachowaniem warunków określonych w regulaminach robót

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. OFERTA WARIANTOWA
Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.

7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą
prowadzone w złotych (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został
w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

8. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące m.in.:
8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
8.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą
do pełnienia czynności kierownika budowy,
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8.1.4. sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest 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 wykonaniu zamówienia.
8.3
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postepowaniu:
8.3.1 w zakresie warunku określonego w punkcie 8.1.2. wymagane jest wykazanie
przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie),
co najmniej trzech robót budowlanych, których wartość każdej z nich jest nie
mniejsza niż 800 000,00 zł brutto.
8.3.2 w zakresie warunku określonego w punkcie 8.1.3 wymagane jest wykazanie się
przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.
8.2.

L.p.

1.

Wyszczególnienie

Kierownik budowy

Uprawnienia

Doświadczenie

Uprawnienia Budowlane*
do kierowania robotami
budowlanym w
specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika
budowy - kierowanie co najmniej
2 budowami o porównywalnym
zakresie robót w okresie
ostatnich 2 lat

*Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo
odpowiadającym im przepisom obowiązujących w krajach członkowskich UE.
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8.4

9

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:


dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem
postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,



dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie
upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,



dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni
przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,



osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,



osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,



przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna,
o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,



podmioty zbiorowe wobec, których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na
podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowej za czyny zabronione pod groźbą
kary,



dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili
innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
ogłoszeniu, w szczególności nie wnieśli wadium.

DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PKT . 8

9.1 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą
następujące dokumenty:
9.1.1 Oświadczenia:
9.1.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);
9.1.1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SIWZ);
9.1.2 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
9.1.2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
9.1.2.2 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 - 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
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9.1.2.3 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
9.1.2.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
9.1.2.5 aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.1.3 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 8.3.1 SIWZ należy
przedłożyć Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – robót
budowlanych, o których mowa w punkcie 8.3.1, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców usług, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
9.1.4 Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 8.3.2 SIWZ należy
przedłożyć:
9.1.4.1 nazwisko osoby przewidzianej do sprawowania funkcji kierownika budowy,
wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, o których mowa w
punkcie 8.3.2 niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz informację o podstawie do
dysponowania tą osobą sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
9.1.4.2 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
(osoby zdolnej do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonaniu
zamówienia;
Uwaga: pisemne zobowiązania innych podmiotów jest obowiązany zawrzeć w swej ofercie
ten Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
udostępnionych przez te podmioty;
9.1.4.3 kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie uprawnień przez osobę wymienioną
w tabeli w punkcie 8.3.2, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tj.: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Jednocześnie Wykonawca przedstawi zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. W przypadku osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe wydane
zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), Wykonawca przedstawi kserokopie tych dokumentów
oraz oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.
9.1.5

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 8.1.4. należy przedłożyć:
9.1.5.1
Rachunek zysków i strat, bilans lub w przypadku wykonawców
nie zobowiązanych do sporządzania finansowego, dokumenty określające
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9.1.5.2

obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Dokumenty
muszą wykazywać przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi
w łącznej wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN, pod rygorem
wykluczenia z postępowania.
Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty
i terminem obowiązywania na czas nie krótszy niż termin realizacji zadania.

10 OFERTA WSPÓLNA
10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
10.2 Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
10.2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23
Ustawy;
10.2.2 W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.3
uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę
wspólną, natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie 9.1.2, wskazujące, że brak jest
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
10.3 Oświadczenie wymienione w punkcie 9.1.1.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia składają łącznie.
10.4 Oświadczenie wymienione w punkcie 9.1.1.2 składa odrębnie każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11 WADIUM I OKRES GWARANCJI
11.1 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 40.000,00 zł
11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
11.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co
najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, co powinno być uwzględnione w treści gwarancji. Wymagane jest, aby
w przypadku składania wadium w formie gwarancji przedłożone zostały dokumenty (kopie
pełnomocnictw, wypisy z rejestru), potwierdzające kompetencje osób podpisujących gwarancję.
Ponadto w treści gwarancji winny być powołane wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
oraz
zapis,
„że
w
przypadku
zaistnienia
jednej
z okoliczności powodującej utratę wadium gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie
i bezwarunkowo do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, każdej kwoty do
maksymalnej wysokości podanej w gwarancji.
11.4 Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy,
określonych przepisami prawa):
 nazwę i adres Zamawiającego,
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oznaczenie (numer) postępowania,



określenie przedmiotu postępowania zgodnie z punktem 2.1 SIWZ,



termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z
pkt t. 16,

11.5

Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 41 1050 0099 6706 7777 7777 7777

11.6

W tytule przelewu bankowego należy podać:
„Wadium w postępowaniu przetargowym Nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014

11.7 Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
11.8 W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
11.9 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.11.
11.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.11 Zamawiający
zażąda
ponownego
wniesienia
wadium
przez
Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11.12 Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa Ustawa.
11.13 Zwrot wadium
11.13.1 Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich
za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią
stosownego pełnomocnictwa.
11.13.2 Jeżeli
wadium
wniesiono
w pieniądzu,
Zamawiający zwraca
je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie nr rachunku bankowego,
na który należy dokonać zwrotu.
11.14 Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy (trzy
lata).

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
12.1
12.2

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
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12.3
12.4

12.5

Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

13 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1

13.2

13.3

Zamawiający informuje, że przedmiary stanowią część składową opisu przedmiotu
zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty.
W celu złożenia oferty Wykonawca powinien uwzględnić dane zawarte w SIWZ
w poszczególnych dokumentacjach, kolejno wg stopnia ważności: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, SIWZ ,przedmiary robót.
Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

14 FORMA OFERTY
14.1

14.2
14.3
14.4
14.5

14.6
14.7

14.8

14.9

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w 2 egzemplarzach (1 oryginał
i 1 kopia), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Na ofertach powinien być
odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia”.
Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.
Wykonawca powinien dołączyć komplet dokumentów tworzących ofertę zgodnie
z zapisami SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem
na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących Załączniki - Formularze do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
Dokumenty powinny być oprawione i ponumerowane.
Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 9 powinny być
przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w
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skład
oferty
musi
być
potwierdzona
przez
osobę
(lub
osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14.10 Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z odniesieniem
do numerów stron oferty z wyszczególnieniem liczby arkuszy (kartek) wchodzących
w skład oferty.

15 ZAWARTOŚĆ OFERTY
Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
15.1
Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
15.2
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wypełniony Załącznik nr 2;
15.3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełniony
Załącznik nr 3;
15.4
Wykaz wykonanych – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – robót
budowlanych, o których mowa w punkcie 8.3.1, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania – wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające,
że roboty te zostały wykonane należycie;
15.5
Wykaz osób , które będą wykonywać prace - nazwisko osoby przewidzianej do
sprawowania funkcji kierownika budowy wraz z informacją na temat kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz
informację o podstawie do dysponowania tą osobą – wypełniony Załącznik nr 5 do
SIWZ;
15.6
Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania – wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ
zgodnie z ust. Pkt. SIWZ z zastrzeżeniem pkt 22.2. SIWZ;
15.7
Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wypełniony Załącznik Nr 7do SIWZ (nieobowiązkowy).
15.8
Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną kalkulację i przedmiar robót Załącznik nr 8
15.9
Oświadczenie o zaakceptowaniu treści Projektu umowy według Załącznika nr 10
15.10
Oświadczenie o dokonanych oględzinach obiektu podstacji trakcyjnej Biadoliny –
Załącznik nr 9.
15.11
Oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa osoby/osób
podpisujących ofertę, jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z innych dokumentów.
15.12
Pozostałe załączniki w postaci dokumentów opisanych w pkt 9 SIWZ.

16 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się w następnym dniu po dniu otwarcia ofert.

17 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
17.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Południowy,
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków, pokój nr 02 (Dziennik podawczy)
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 12.08.2014 r. do godz. 10:50
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17.2

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem
opakowaniu, które należy opisać następująco:

PKP Energetyka S.A.
Odział w Warszawie - Usługi
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
Oferta w postępowaniu na:.
Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej
PT Biadoliny, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110
kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516
w miejscowości
Bielcza,
gmina Borzęcin,
powiat Brzesko, województwo
małopolskie.
Nie otwierać przed: 12.08.2014 r. godz.: 11.00
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.

18

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
PKP Energetyka S.A. Odział w Warszawie - Usługi
Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków,
pokój nr 024- parter, w dniu 12.08.2014 r. o godz.: 11.00

19 TRYB I SPOSÓB OCENY OFERT
19.1
19.2

19.3

19.4
19.5

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste pomyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł
w swej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.


zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania.
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19.6

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

Cena 100%
Maksymalną ilość punktów, tj. 100, otrzyma oferta, której cena jest najniższa.
Dla cen wyższych od ceny najniższej, ilość punktów zostanie obliczona w następujący
sposób:
Co = ( cena najniższa /cena danej oferty) x 100,
gdzie Co - ilość punktów badanej oferty
Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrany
do realizacji przedmiotu przetargu.
Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

19.7

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty ani zawarcia umowy ramowej.

20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
20.1
20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny
całkowitej brutto, podanej w Umowie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego przed dniem podpisania umowy.
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową,
nieodwołalną, nieprzenośną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści,
w szczególności w zakresie cech gwarancji określonych powyżej w niniejszym punkcie.
Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej
formy, określonych przepisami prawa):
 nazwę i adres Zamawiającego,


oznaczenie (numer) postępowania,



określenie przedmiotu zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na
następujący rachunek Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 41 1050 0099 6706 7777 7777 7777
W tytule przelewu bankowego należy podać cel wpłaty:
„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH NA PODSTACJI TRAKCYJNEJ BIADOLINY”
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20.7
20.8

20.9

20.10

20.11

20.12
20.13

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego
wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego
wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 20.2.
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane
należycie. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia będzie
ostatni Protokół Odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi
30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady. Rękojmia za wady będzie obejmować okres 36 miesięcy
od daty sporządzenia protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia. Zakres
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określa Kodeks Cywilny.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej
dopuszczalnej formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego
zamówienia) oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego.
Do gwarancji winien być załączony dokument potwierdzający, że osoby, które ją
podpisały posiadają stosowne pełnomocnictwa.
Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia co najmniej
wartości brutto składanej oferty i okresie obowiązywania nie krótszym niż termin
realizacji zamówienia.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

21
21.1

Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia
wyniku przetargu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą
podanego w punkcie 16 niniejszej SIWZ.

21.2

Okres gwarancji (nie krótszy niż 36 m-cy) określony zostanie na podstawie propozycji
przedłożonych w ofercie.

21.3

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację
przedmiotu Zamówienia.

21.4

W przypadku udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielanie zamówienia
Zamawiający żąda od konsorcjum pełnomocnictwa do reprezentowania ich w toku
postępowania, albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy
albo umowy ramowej i realizacji tych umów oraz oświadczenia o solidarnej
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odpowiedzialności członków konsorcjum za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
21.5

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie podane w ofercie.

21.6

Termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po
dokonaniu protokolarnego, bezusterkowego odbioru zadania.

21.7

Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

21.8

Przeniesienie wierzytelności na osoby trzecie może nastąpić tylko w przypadku
wyrażonej pisemnej zgody przez zamawiającego.

21.9

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia ich
osobistych i majątkowych, odnoszących się do praw sprzętu, urządzeń technicznych i
materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu oferty, Wykonawca ponosi wszelkie
koszty ich zaspokojenia.

21.10

W sprawach nie uregulowanych w umowie, zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego, Prawo Budowlane.

21.11

Integralną częścią specyfikacji stanowi wzór umowy.

21.12

Wykonawca obowiązany jest do zawarcia umowy na w /w warunkach.

22 PODWYKONAWSTWO
22.1
22.2

22.3

Zamawiający
dopuszcza
możliwość
wykonania
niniejszego
zamówienia
przez Podwykonawców.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania innych niż określone w pkt. 22.1 części
niniejszego zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w
swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom
Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dokumentu, o którym mowa
w pkt. 22.2. Nie złożenie Załącznika nr 6 do oferty, jest rozumiane
przez Zamawiającego, jako deklaracja Wykonawcy, że cały przedmiot zamówienia
zostanie wykonany przez niego samodzielnie, bez powierzania części zamówienia
Podwykonawcom.

23 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
23.1

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną,
za wyjątkiem oferty, która musi być złożona w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski,
zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony
przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

23.2

Pisma należy kierować na poniższy adres:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy, ul. Kamienna 14,
31-403 Kraków, z dopiskiem „Postępowanie nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014’’.
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24 INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
24.1

24.2

Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności.

25 OGLĘDZINY OBIEKTU
25.1

Wykonawca, celem pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty, oceny
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji
zamówienia, jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej terenu
inwestycji. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu inwestycji i jest warunkiem
koniecznym udziału w postępowaniu.
Wizja lokalna powinna być dokonana w obecności:


Naczelnika sekcji EZSZ Tarnów przy ul. Stanisława Anioła Pana Marcina
Kowalskiego – tel. kom. 697 040 661, lub



Z-cy Naczelnika sekcji EZSZ Tarnów przy ul. Stanisława Anioła Pana Marka
Gucwy – tel. kom. 697 040 663.

25.2

Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu inwestycji Wykonawca winien
dołączyć do oferty, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9.

25.3

Oględziny nie będą organizowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien
powiadomić pisemnie Zamawiającego o planowanych oględzinach z 2 dniowym
wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu z zarządcą obiektu.

26 PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI
DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Pan Marek Skalski (sprawy formalne), e-mail: m.skalski@pkpenergetyka.pl
tel. kom: +48 697 040 682

Pan Zbigniew Sitko (sprawy techniczne) e-mail: z.sitko@pkpenergetyka.pl
tel. kom: +48 697 042 604

27 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
27.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed
zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:
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- jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza
realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
powinien
złożyć
odpowiednie
oświadczenie,
że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału;
- jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę
konsorcjum lub umowę spółki;
- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 20 SIWZ.
27.2 O terminie na przedłożenie stosownych dokumentów, zgodnie z powyższymi
postanowieniami, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym
pismem. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów
w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium zostanie
zatrzymane, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

28 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4 – wzór wykazu prac, czynności i zamówień wykonanych przez Wykonawcę
w okresie ostatnich 3 lat;
Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać niniejsze zamówienie;
Załącznik nr 6– wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania;
Załącznik nr 7 – wzór

oświadczenia

o

nieujawnianiu

informacji

stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Załącznik nr 8 - wzór kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarami robót
Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o dokonanych oględzinach
Załącznik nr 10 - projekt umowy
Załącznik nr 11 - projekty techniczne (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB) do
wglądu w Siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej

Zatwierdzam:
Dyrektor Zakładu Południowego

/-/
Kraków …………………… 2014 r.
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załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: Ez6Ezf-4202-70/2014

..........................., dnia ...........................

/ Nazwa i adres oferenta /

OFERTA
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej
PT Biadoliny, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz
z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516
w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko, województwo małopolskie.

1.1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w

SIWZ za cenę

(netto - bez podatku VAT):

.......................................................... zł.
słownie:
............................................................................................................................. zł,
plus podatek VAT w wysokości …………………..………….……………………. zł,
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

..........................................................................................................................
(słownie)............................................................................................................. zł,
1.2. Na prace określone w SIWZ udzielamy:
……… słownie ……………………………………………… miesięcy gwarancji*
1.3. Termin realizacji zadania wynosi …………dni od podpisania umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki przystąpienia do postępowania
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ.
4. Prace objęte zamówieniem

zamierzamy

wykonać

sami / przy udziale

podwykonawców**/.
.................................................................................................................................,
..................................................................................................................................,
i jednocześnie oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za ich prace.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego i przyjmujemy bez zastrzeżeń
warunki płatności należności za wykonane prace (zgodnie z opisem w Projekcie Umowy
– zał. nr 10 do SIWZ).
6. Wadium

w

postaci……………………………………………….,

na

kwotę

………………….zł złożono w dniu .................................................... .
7. Oferta

została

złożona

na

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

stronach

(kartkach**)

podpisanych

i kolejno ponumerowanych od nr ................... do nr .................... (łącznie
z niniejszym wypełnionym drukiem „Oferta”).
8. Integralną

część

oferty

stanowią

dokumenty***

wyszczególnione

w załączonym wykazie, nr kolejny str. (kartki) ................ .
......................................................................
upełnomocnieni przedstawiciele oferenta
Uwaga:
* nie mniej, niż 36 m-cy
** Niepotrzebne skreślić
***Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
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załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU*
NR POSTĘPOWANIA:
ZAMAWIAJĄCY:

EUEZ6-5f-4202-70/2014
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
w imieniu której działa
PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:
L.p.

Wykonawca

Adres i nr NIP
Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

1

Wykonawca 1

2

Wykonawca 2

*)

3

Wykonawca 3

*)

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik

Nazwa/Imię i Nazwisko
Pełnomocnika

Adres Pełnomocnika

Nr tel. i fax
Pełnomocnika

Oświadczamy, że spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu, stosownie do treści
pkt 8.4 SIWZ.
PODPIS(Y)

L.p.

Nazwa
Wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Miejscowość
Wykonawcy
i data
(Partnera)

1.
2.
3.

* W przypadku składania oferty wspólnej załącznik należy złożyć zgodnie z treścią pkt 10.3 SIWZ
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załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
NR POSTĘPOWANIA:
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
L.p.

EUEZ6-5f-4202-70/2014
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
w imieniu której działa
PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

Nazwa Wykonawcy

Adres i nr NIP Wykonawcy

1.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.
(Dz.U. z 2010r. Nr 226, poz. 1817 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogę być składane – oświadczamy,
że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu niespełniania
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS(Y)

L.p.

Nazwa
Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Miejscowość
Wykonawcy
i data
(Partnera)

1.

* W przypadku składania oferty wspólnej załącznik należy złożyć zgodnie z treścią pkt 10.4 SIWZ
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załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
NR POSTĘPOWANIA:
ZAMAWIAJĄCY:

EUEZ6-5f-4202-70/2014
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
w imieniu której działa
PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:
L.p.

Wykonawca

Nazwa Wykonawcy

Adres i nr NIP
Wykonawcy

1 Wykonawca 1
2 Wykonawca 2

*)

3 Wykonawca 3

*)

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik

Nazwa/Imię i Nazwisko
Pełnomocnika

Adres Pełnomocnika

Nr tel. i fax
Pełnomocnika

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oświadczam(y), że wykonałem
(wykonaliśmy) następujące zamówienia:

L.p.

Zakres
wykonywanych
Nazwa
prac
zamówienia Wartość
(potwierdzający
i miejsce
w PLN
spełnianie
jego
brutto
warunku udziału
wykonania
zawartych w pkt.
8.3.1 SIWZ)

Termin
Rozpoczęcia
realizacji
zamówienia
(dzień/
miesiąc/rok)

Zakończenia
realizacji
zamówienia
(dzień/
miesiąc/rok)

Zamawiający
(nazwa, adres,
nr telefonu do
kontaktu)

Uwagi

1.
2.
3.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie
wskazanych w tabeli powyżej zamówień, zgodnie z treścią pkt. 8.3.1 SIWZ, potwierdzające że
zamówienia zostały wykonane należycie. Brak dokumentu na wskazaną przez Wykonawcę pozycję
skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego tej pozycji przy ocenie spełniania warunków przez
Wykonawcę.

........................................................................................................
(podpis**, miejscowość, data)
** Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a)
zapisami
w
dokumencie
stwierdzającym
status
prawny
Wykonawcy
(odpis
z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
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załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ NINIEJSZE ZAMÓWIENIE
NR POSTĘPOWANIA:
ZAMAWIAJĄCY:

EUEZ6-5f-4202-70/2014
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
w imieniu której działa
PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:
L.p.

Wykonawca

Adres i nr NIP
Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

1 Wykonawca 1
2 Wykonawca 2*)
3 Wykonawca 3*)
*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik

Nazwa/Imię i Nazwisko
Pełnomocnika

Działając
w
imieniu
wymienionego(ych)
że przy realizacji zamówienia:

Adres Pełnomocnika

powyżej

Nr tel. i fax
Pełnomocnika

Wykonawcy(ów)

oświadczam(y),

Wykonanie robót budowlanych – przebudowa budynku podstacji trakcyjnej,
budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z
zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w
miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko, województwo
małopolskie.
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uczestniczyć będą następujące osoby, którymi dysponujemy:
Uprawnienia
w
specjalności
(jeśli
dotyczy)

Opis doświadczenia

L.p.

Imię i Nazwisko osoby
wyznaczonej przez
Wykonawcę do
pełnienia funkcji
kierownika budowy

Nazwa
i adres
firmy

Okres
trwania od
- do
(m-c, rok)

Pełniona
funkcja,
zakres
rzeczowy
budowy,
zgodnie z
pkt. 8.3.2
SIWZ

Nazwa i adres
budowy

Data
uzyskania
uprawnień

1.
2..

........................................................................................................
(podpis**, miejscowość, data)
** Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z:

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis
z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR WYKAZU PRAC PRZEZNACZONYCH DO PODWYKONANIA
NR POSTĘPOWANIA:
ZAMAWIAJĄCY:

EUEZ6-5f-4202-70/2014
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
w imieniu której działa
PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:
L.p.

Wykonawca

Nazwa Wykonawcy

1

Wykonawca 1

2

Wykonawca 2

*)

3

Wykonawca 3

*)

Adres i nr NIP
Wykonawcy

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik

Nazwa/Imię i Nazwisko
Pełnomocnika

Adres Pełnomocnika

Nr tel. i fax
Pełnomocnika

Działając
w
imieniu
wymienionego(ych)
powyżej
Wykonawcy(ów)
oświadczam(y),
że następujące części niniejszego zamówienia przeznaczone są do podwykonania:

L.p.
1.
2.
3.

Części zamówienia przeznaczone do podwykonania:

........................................................................................................
(podpis**, miejscowość, data)
** Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego

rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
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załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEUJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
NR POSTĘPOWANIA:
ZAMAWIAJĄCY:

EUEZ6-5f-4202-70/2014
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
w imieniu której działa
PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:
L.p.

Wykonawca

Adres i nr NIP
Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

1 Wykonawca 1
2 Wykonawca 2

*)

3 Wykonawca 3

*)

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik

Nazwa/Imię i Nazwisko
Pełnomocnika

Adres Pełnomocnika

Nr tel. i fax
Pełnomocnika

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane:

L.p.

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

Do

1.
2.
3.

........................................................................................................
(podpis**, miejscowość, data)
** Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
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Lp.

Podstawa

Opis

1

REMONT BUDYNKU PODSTACJI
TRAKCYJNEJ BIADOLINY

1.1

Roboty rozbiórkowe

1 d.1.1

2 d.1.1

3 d.1.1

4 d.1.1

5 d.1.1

6 d.1.1

7 d.1.1

8 d.1.1

9 d.1.1

10 d.1.1

11 d.1.1

12 d.1.1

13 d.1.1

14 d.1.1

KNR 404 050903
KNR 404 010605
KNR 404 030506
KNR 404 010202
KNR 404 030104
KNR 404 010201
KNR 404 070406
analogia
KNR 404 070406
KNR 401 053507

Rozebranie pokrycia stropodachu z papy
Rozebranie części stropodachu

Jedn.prze
dm.

Ilość

m2

357,93
5

m2

Rozebranie elemntów żelbetowych
stropodachu

m3

Rozebranie ścian części budynku
przewidzianej do rozbiórki

m3

Rozebranie posadzki w rozbieranej części
budynku

m3

Rozbiórka ścian wewnątrz budynku

m3

Demontaż istniejących przewodów
kominowych z rur stalowych

m

Demontaż kominów wentylacyjnych z rur
stalowych o śr. 200 do 600 mm

m

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

KNR 404 030301
KNR 404 030603

Rozebranie ścian boksów transformatorów

m3

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o
grubości do 100 cm - stanowisko
transformatorów

m3

KNR 401 035404
KNR 401 035405

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 2 m2

szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

KNR 401 070105

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

m2
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Ce
na
jed
n.

Warto
ść

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

54,325

12,210

26,154

12,648

5,748

20,000

4,000

27,130

12,864

53,064

11,000

19,590

756,05
5

29

15 d.1.1

16 d.1.1

17 d.1.1

18 d.1.1

19 d.1.1

20 d.1.1

21 d.1.1

22 d.1.1

KNR-W
2-02
1609-01
KNR 202 r.16
z.sz.5.15
KNR 404 110304 110305

Rusztowania ramowe przyścienne RR 1/30 wysokość do 10 m

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym. Przyjęto transport na
odległość 15 km

m3

analiza
indywidu
alna
KNR 404 110401 110403
analiza
indywidu
alna
KNR 233 031103
analogia
KNR 404 110703 110704

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

m3

Transport rezebranego pokrycia z papy na
składowisko. Przyjęto odległość do 15 km

t

Opłata za składowanie papy na wysypisku

t

Demontaż ramy stalowej

Transport złomu samochodem
skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym na odległość
15 km
Razem dział: Roboty rozbiórkowe

1.2.1

Budowa nowych kanałów kablowych

24 d.1.2.1

25 d.1.2.1

26 d.1.2.1

100,00
0

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:14)

Razem dział:
Roboty
rozbiórkowe
1.2

23 d.1.2.1

m2

t

t

153,01
3

153,01
3
3,930

3,930

3,000

3,000

- zł
Kanały kablowe

KNR 404 030104

Rozebranie istniejących posadzek w
miejscach wykonywania nowych kanałów.

m3

KNR-W
2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu III). Wykopy pod wykonanie
nowych kanałów

m3

KNR 404 110304 110305

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym. Przyjęto transport na
odległość 15 km

m3

analiza
indywidu
alna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

m3
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14,010
zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

82,192

99,953

99,950

30

27 d.1.2.1

28 d.1.2.1

29 d.1.2.1

30 d.1.2.1

31 d.1.2.1

32 d.1.2.1

33 d.1.2.1

34 d.1.2.1

35 d.1.2.1

36 d.1.2.1

37 d.1.2.1

38 d.1.2.1

KNR-W
2-01
0232-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami
kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
- ziemia uprzednio zmagazynowana w
hałdach; grunt kat. III

m3

KNR-W
2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze
rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
III-IV Krotność = 28

m3

KNR 202 110101

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym. Wykonanie chudego betonu
C8/10 pod nowe kanały

m3

KNR-W
2-02
0504-02
KNR-W
2-02
0701-01
KNR-W
2-02
0701-03
KNR-W
2-02
0259-04
KNR-W
2-02
0701-10
KNR-W
2-02
0702-09

Wykonanie izolacji z papy
termozgrzewlanej - 2 warstwy

m2

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku
grubości 10 cm

m2

Ściany kanałów wewnątrz budynku z
betonu grubości 10 cm

m2

Przygotowanie i montaż zbrojenia
kanałów

t

Obramowanie kanału z ceownika C100

m

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku
płytami z blachy żeberkowej

m2

KNR-W
2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa - ściany kanałów

m2

KNR-W
2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa - ściany kanałów

m2

KNR-W
2-02
0616-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych
konstrukcyjnych poziomych materiałem
trwale elastycznym

m
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82,190
zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

90,000

9,340

93,400

85,650

133,06
0
1,923

220,10
0
77,380

133,06
0

133,06
0

220,10
0
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39 d.1.2.1

KNR 401 020808

Przebicie otworów w ścianach na rury fi
100

szt.

zł

Razem dział:
Budowa nowych
kanałów kablowych

Razem dział: Budowa nowych kanałów kablowych

1.2.2

LIkwidacja istniejących kanałów

40 d.1.2.2

41 d.1.2.2

KNR-W
2-02
1103-03
analogia
KNR-W
2-02
1101-05

Zasypanie istniejących kanałów

Podkłady betonowe w budownictwie
przemysłowym z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym - odtworzenie posadzki w
miejscu istniejących kanałów

m3

m3

Razem dział: LIkwidacja istniejących kanałów

1.3

Remont stropodachu

43 d.1.3

44 d.1.3

45 d.1.3

46 d.1.3

47 d.1.3

48 d.1.3

49 d.1.3

- zł
- zł

Razem dział:
LIkwidacja
istniejących
kanałów
Razem dział:
Kanały kablowe

42 d.1.3

3,000

20,550
zł

- zł

zł

- zł

23,350

- zł
Razem dział: Kanały kablowe
- zł

KNR AT40 010602

Oczyszczenie i zmycie podłoża przed
wykonaniem izolacji z wełny mineralnej

m2

KNR 401 020604

Zaślepienie otworów w stropodachu po
kominach wentylacyjnych

szt.

KNR-W
2-02
0128-05

Wykonanie nowych kominów
wentylacyjnych z pustaków ceramicznych
krytych czapką betonową

m

KNR 202 061303

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

KNR 202 191607
KNR-W
2-02
0504-02
KNR-W
2-02
0535-07
KNR-W
2-02
0514-01

Wykonanie warstwy nadbetonu na izolacji
z wełny mineralnej

m3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2

Obróbki kominów wentylacyjnych

szt.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2
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303,61
0

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

12,000

19,500

303,61
0

15,181

303,61
0
3,000

27,130
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50 d.1.3

51 d.1.3

52 d.1.3

53 d.1.3

54 d.1.3

KNR 202 050803
KNR 202 051003
KNR 025 011402
KNR 025 020202 0201
D 04
KNR 025 020202 0201
D 04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z
blachy ocynkowanej

m

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z
blachy ocynkowanej

m

Oczyszczenie istniejącej drabinki stalowej

m2

Malowanie drabinki stalowej - grunt

Malowaniedrabinki stalowej warstwa
nawierzchniowa - 2 x Krotność = 2

Razem dział:
Remont
stropodachu
1.4

Razem dział: Remont stropodachu

1.4.1

Roboty murarskie

55 d.1.4.1

56 d.1.4.1

KNR 401 030401

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

KNR 202 012605
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży

m

1.4.2

Tynki, prace malarskie

59 d.1.4.2

60 d.1.4.2

61 d.1.4.2

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

24,000

5,000

5,000

5,000

Wewnętrzne roboty remontowe

Razem dział: Roboty murarskie

58 d.1.4.2

m2

zł

- zł

Razem dział:
Roboty murarskie

57 d.1.4.2

m2

23,500

20,247
zł

- zł

zł

- zł

35,760

- zł

KNR 202 080102

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2

KNR 202 080103

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II
wykonywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2

KNR 202 200902

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

KNR 202 200904

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

NNRNK
B 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014

837,45
5

292,03
0

803,25
5

292,03
0

1061,0
85

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł
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62 d.1.4.2

63 d.1.4.2

64 d.1.4.2

65 d.1.4.2

66 d.1.4.2

KNR 202 150501

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2

KNR-W
2-02
1609-01
KNR 202 r.16
z.sz.5.15
NNRNK
B 202
0838-04

Rusztowania ramowe przyścienne RR 1/30 wysokość do 10 m

m2

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2
płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

NNRNK
B 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych
GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m

Razem dział:
Tynki, prace
malarskie
1.4.3
67 d.1.4.3

68 d.1.4.3

69 d.1.4.3

70 d.1.4.3

71 d.1.4.3

72 d.1.4.3

73 d.1.4.3

Razem dział:
Posadzki
1.4.4

1061,0
85

100,00
0

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:56,57,58,59,60,62)

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

34,200

34,200

Razem dział: Tynki, prace malarskie
- zł
Posadzki
KNR 025 040301

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na
sucho powierzchni poziomych oczyszczenie istniejącej posadzki

m2

KNR AT40 010602
KNR AT40 010501

Oczyszczenie i zmycie istniejącej posadzki

m2

Lokalne uzupełnienie ubytków o
głębokości 1 cm na podłożach poziomych
- przygotowanie powierzchni do
wykonania izolacji

m2

KNR 202 060701

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

KNR 202 110102
KNR AT33 030504

Wykonanie wylewki betonowej gr. 10 cm
na istniejącej posadzce

m3

Wykonanie nawierzchni żywicy
epoksydowej na posadzce betonowej

m2

NNRNK
B 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

293,38
0

293,38
0
293,38
0

293,38
0

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

29,338

233,69
0

60,290

Razem dział: Posadzki
- zł
Stolarka okienna i drzwiowa
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74 d.1.4.4

75 d.1.4.4

76 d.1.4.4

77 d.1.4.4

78 d.1.4.4

79 d.1.4.4

80 d.1.4.4

KNNR 3
0703-06
analogia
KNR 019 102403
KNR 019 102404
NNRNK
B 202
0161-02
analogia
NNRNK
B 202
0161-02
KNR 202 101602
analogia
KNR 202 101702

Wymiana bramy głównej i drzwi do
magazynu

m2

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0
m2

m2

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0
m2

m2

Obsadzenie parapetów wewnętrznych

m

Obsadzenie parapetów zewnętrznych
stalowych

m

Ościeżnice drzwiowe

szt.

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne j

Razem dział:
Stolarka okienna i
drzwiowa
Razem dział:
Wewnętrzne roboty
remontowe

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa

1.5

Okno przepustowe

81 d.1.5

82 d.1.5

83 d.1.5

84 d.1.5

m2

15,510
zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

8,875

15,700

8,400

22,300

5,000

9,200

- zł
Razem dział: Wewnętrzne roboty remontowe
- zł

KNR 205 020805
KNR 025 020203 0201
D 06

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
okna przepustowego

t

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów
stalowych okna przepustowego - grunt (2 s
farba chlorokauczukowa) Krotność = 2

m2

KNR 025 020203 0201
D 06

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów
stalowych okna przepustowego - warstwy
nawierzchniowe (3 x emalia
chlorokauczukowa) Krotność = 3

m2

KNR 202 061306

Wypełnienie konstrukcji okna
przepustowego wełną mineralną gr. 8 cm

m2

Razem dział: Okno
przepustowe

Razem dział: Okno przepustowe

1.6

Elewacja

1.6.1

Ściany fundamentowe

0,538
zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

6,720

6,720

3,360

- zł
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85 d.1.6.1

86 d.1.6.1

87 d.1.6.1

88 d.1.6.1

89 d.1.6.1

90 d.1.6.1

91 d.1.6.1

92 d.1.6.1

93 d.1.6.1

94 d.1.6.1

95 d.1.6.1

KNNR 1
0310-02

Wykopy przy odkrywaniu istniejących
fundamentów o głębokości do 1,5 m na
zewnątrz budynku w gruncie kat.III

m3

KNNR 1
0316-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian
wykopów o głębokości do 3,0 m

m2

KNR AT40 010602
KNR 202 060301

Oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2

KNR 202 060302

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i
następna warstwa

m2

KNR 202 060908

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych pionowe na lepiku bez
siatki metalowej

m2

KNR 023 261206

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

KNR 023 093101

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

KNR 023 093202

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

KNR-W
2-02
0919-02
KNNR 1
0317-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o
wymiarach 25x6 cm ścian

m2

Zasypywanie wykopów ze skarpami z
przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem
; kat.gr. I-III

m3
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192,15
0

109,80
0

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

97,800

97,800

97,800

97,800

97,800

97,800

97,800

19,560

166,53
0
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Razem dział:
Ściany
fundamentowe
1.6.2
96 d.1.6.2

97 d.1.6.2

98 d.1.6.2

99 d.1.6.2

100 d.1.6.2

101 d.1.6.2

102 d.1.6.2

103 d.1.6.2

104 d.1.6.2

105 d.1.6.2

Razem dział: Ściany fundamentowe
- zł
Ściany budynku
KNR 023 261101

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

KNR 023 261102

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2

KNR 023 261309

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER zamocowanie listwy cokołowej

m

KNR 023 261301

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ścian

m2

KNR 023 261302

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ościeży

m2

KNR 023 261304

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER przymocowanie płyt z wełny mineralnej za
pomocą łączników metalowych do ścian z
cegły

szt

KNR 023 261308

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

KNR 023 261306

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

KNR 023 261307

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

KNR 023 093101

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2
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350,24
3

350,24
3

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

77,500

350,24
3

24,420

1751,2
15

79,800

350,24
3

24,200

374,44
3
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106 d.1.6.2

107 d.1.6.2

108 d.1.6.2

109 d.1.6.2

110 d.1.6.2

111 d.1.6.2

112 d.1.6.2

KNR 023 093102

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

KNR 023 093104

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu ościeża o szer. do 30 cm

m2

KNR-W
2-02
1609-01
KNR-W
2-02
1603-01
KNR 202 r.16
z.sz.5.15

Rusztowania ramowe przyścienne RR 1/30 wysokość do 10 m

m2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2

KNR 202 021801
KNR-W
2-02
1120-01

Wykonanie spocznika betonowego przed
wejściemdo budynku

m3

Okładziny schodów z płytek z kamieni
sztucznych 20x20 cm układanych na
zaprawie klejowej

m2

Razem dział: Ściany budynku

Razem dział:
Elewacja
1.7

Razem dział: Elewacja

114 d.1.7

- zł

zł

- zł

100,00
0

zł

- zł

100,00
0

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

0,563

3,375

- zł
- zł
Zadaszenie bramy wjazdowej
KNNR 7
0105-04
analogia
KNNR 7
0702-01

Razem dział:
Zadaszenie bramy
wjazdowej
Razem dział:
REMONT
BUDYNKU
PODSTACJI
2
115 d.2

zł

24,200

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,
105,106,107)

Razem dział:
Ściany budynku

113 d.1.7

350,24
3

Konstrukcja zadaszenia bramy wraz z
zabezpieczenie antykorozyjnym

t

Pokrycie konstrukcji zadaszenia z plexi

m2

0,161
zł

- zł

zł

- zł

4,730

Razem dział: Zadaszenie bramy wjazdowej
- zł
Razem dział: REMONT BUDYNKU PODSTACJI
- zł

KNR 202 110101

STANOWISKA
TRANSFORMATORÓW
Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym

m3
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9,450
zł

- zł
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116 d.2

117 d.2

118 d.2

119 d.2

120 d.2

121 d.2

122 d.2

123 d.2

124 d.2

125 d.2

126 d.2

127 d.2

128 d.2

KNR 202 060402

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

KNR-W
2-02
0244-07
KNR-W
2-02
0245-01

Wykonanie płyt fundamentowych i mis
olejowych

m3

Ściany betonowe grubości 10 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PERI transport betonu pompą, pozostałych
materiałów wyciągiem

m2

KNR-W
2-02
0245-03

Ściany betonowe w deskowaniu PERI dodatek za każdy następny cm grubości transport betonu pompą, pozostałych
materiałów wyciągiem Krotność = 25

m2

KNR-W
2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowane

t

KNR-W
2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami
stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt.

KNR 202 060309

Wykonanie izolacji mis olejowych
materiałem na bazie żywicy epoksydowej
np system Asodur - gruntowanie

m2

KNR 202 060310

Wykonanie izolacji mis olejowych
materiałem na bazie żywicy epoksydowej
np system Asodur - gruntowanie - II
warstwa

m2

KNR 202 110104
KNR 202 110101
KNR 205 020802

Wykonanie zasypki z tłucznia

m3

KNR 205 021001
analogia
KNR 205 020802

Wypełninei wolnych przestrzeni betonem
niekonstrukcyjnym

m3

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o
masie elementu do 10 kg - elemnty
mocowań krat pomostowych

t

Kładki dla pieszych - kraty pomostowe

t

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o
masie elementu do 10 kg - elementy
mocowań szyn

t
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47,250
zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

33,066

59,325

59,325

8,450

2,000

72,720

72,720

2,520

0,900

0,267

0,882

0,015

39

129 d.2

130 d.2

131 d.2

132 d.2

133 d.2

KNR 237 020505
analogia
KNR 205 020805
KNR 205 020805
KNR 025 020203 0201
D 06

Układanie szyn w misach olejowych

KNR 025 020203 0201
D 06

Razem dział:
STANOWISKA
TRANSFORMAT
ORÓW
3
134 d.3

135 d.3

136 d.3

137 d.3

138 d.3

139 d.3

Razem dział:
OGRODZENIE

km

Wykonanie i montaż konstrukcji
wsporczej

t

Wykonanie i montaż konstrukcji osłony
siatkowej

t

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów
stalowych konstrukcji wsporczych i osłony
siatkowej - grunt (2 s farba
chlorokauczukowa) Krotność = 2

m2

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów
stalowych konstrukcji wsporczych i osłony
siatkowej - warstwy nawierzchniowe (3 x
emalia chlorokauczukowa) Krotność = 3

m2

0,012
zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

0,204

0,204

11,200

5,800

Razem dział: STANOWISKA TRANSFORMATORÓW
- zł

OGRODZENIE
KNR 225 030802
KNR 404 110304 110305

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
betonowego

m2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym. Przyjęto transport na
odległość 15 km

m3

analiza
indywidu
alna
KNR-W
2-02
1801-02
KNR-W
2-02
1803-02

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

m3

KNR 225 031201

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z
fundamentami 0.2x0.8 m

m

Ogrodzenie paneli ogrodzeniowych
wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z
kształtowników stalowych o rozstawie 2.4
m obsadzonych w cokole

m

Wykonanie furtki i bramy wjazdowej (z
paneli ogrodzeniowych) na teren podstacji

m2

344,70
0

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

zł

- zł

41,400

41,400

271,40
0
271,40
0

12,600

Razem dział: OGRODZENIE
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- zł
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Podsumowanie wszystkich działów

Podsumowanie
wszystkich działów

- zł

Załącznik nr 9 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA O DOKONANIU OGLĘDZIN
NR POSTĘPOWANIA:
ZAMAWIAJĄCY:

EZ6-Ez5f-4202-70/2014
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
w imieniu której działa
PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej
PT Biadoliny, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV
wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516
w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko województwo małopolskie.

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 25 SIWZ dokonałem oględzin
obiektu i terenu inwestycji. Wizja lokalna została dokonana w obecności upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
Biadoliny, dnia …………………………. 2014 r.

………………………………….…….
(podpis Wykonawcy)

…………………………………………..
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)
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Załącznik nr 10 do SIWZ
Projekt
Umowa nr …………………………
na wykonanie robót budowlanych

zawarta w Krakowie w dniu …………………………….. pomiędzy:
PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000322634, kapitał zakładowy 788.193.790,00 zł, wpłacony w całości, REGON
017301607, NIP 526-25-42-704, reprezentowaną przez:
PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy,
REGON 017301607-00257
w imieniu, której na podstawie udzielonych pełnomocnictw działają:
1) ……………………………………………………………..
2). …………………………………………………………….
zwana w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,
a
1) ………..……..……………………………………………..
2) …………..……..…………………………………………..
*wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy

w

…………………………………………….………

z

kapitałem

zakładowym

………………….………….PLN,
*wpisaną/ym w dniu ……………….…………….. do centralnego rejestru ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej ……………………………………. pod nr ………………… zwaną/ym dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:
1)

………………………………………………………..

2)

………………………………………………………..

zwane również dalej łącznie "Stronami" lub pojedynczo "Stroną"
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego.
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§1
Przedmiot Umowy

wykonanie robót budowlanych – przebudowa budynku podstacji trakcyjnej, budowa
stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z
zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516
w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko województwo małopolskie
Przedmiot Umowy oraz warunki wykonania określają:
a. Dokumentacja projektowa oraz wymagane pozwolenia,
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c. Przedmiar robót,
d. STWIORB,
e. Oferta Wykonawcy,
f. Harmonogram rzeczowo - finansowy.
2. Dokumenty o których mowa ust. 1 umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i
uzupełniające.
1.

3. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem realizacji robót,
dokumentami wymienionymi w ust. 1 i oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do
możliwości realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami. Ponadto
oświadcza, że dokumentacja, o której mowa w ust. 1 Umowy jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma służyć.
4. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy i dokumentacji zgłoszone po
terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od
Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
5. Strony zgodnie oświadczają, że zmiana Przedmiotu Umowy, polegająca na modyfikacji, tj.
dodaniu a także zmianie terminu zakończenia całości bądź części Przedmiotu Umowy będzie
możliwa jedynie, gdy zmiana ta zostanie pisemnie polecona lub/i zatwierdzona przez
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą
starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą umową
wyłącznie wyrobów bezpiecznych dla zdrowia i życia, posiadających dokumenty dopuszczające
do
stosowania
w
budownictwie,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
i normami, w tym z Ustawą Prawo Budowlane.
8. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy, przy czym
Wykonawca na zastosowane urządzenia, zabudowane materiały i rozwiązania techniczne przed
ich
zabudową
lub
wykonaniem
dostarczy
do
zaakceptowania
przez Zamawiającego odpowiednie atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz świadectwa
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dopuszczenia
dla
stosowanych
materiałów
i
technologii,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego
w żadnym stopniu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za następstwa spowodowane
zabudowaniem nieprawidłowych lub niezgodnych z przepisami prawa materiałów.
9. Wszelkie roboty budowlane wynikające z przedmiotu umowy będą wykonywane
pod kierownictwem …………………… wskazanego przez Wykonawcę, posiadającego
wymagane uprawnienia.
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie ……………………………,
tel. …………………………………., e-mail ……………………………………………………..
11. W przypadku konieczności wykonywania robót branży elektrycznej przez Zamawiającego w
trakcie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy i
koordynacji prac z Zamawiającym przy ustalaniu kolejności wykonywania poszczególnych robót.
Zamawiający wyznacza p. ………………………… na kierownika robót elektrycznych,
posiadającego wymagane kwalifikacje.
12. Konieczność wykonania robót elektrycznych Zamawiający zgłosi kierownikowi budowy
z 3 dniowym wyprzedzeniem.
13. Do koordynowania zakresu robót określonych w ust. 12 wyznaczony zostaje kierownik robót
elektrycznych.
14. Podstacja trakcyjna jest obiektem ruchu elektrycznego. Na terenie ograniczonym ogrodzeniem
zewnętrznym oraz wewnątrz budynku podstacji znajdują się pracujące urządzenia elektryczne
SN
o
napięciu
od
3
do
30kV
oraz
urządzenia
nN
o
napięciu
400 V, w tym kable ułożone w ziemi. Kable elektroenergetyczne ułożone są również
na terenie przyległym do ogrodzonego terenu podstacji. Wykonywanie wszelkich prac możliwe
jest tylko przy zachowaniu obowiązujących procedur określonych w regulaminie robót.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie
z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych.
2) Zapewnienie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami i siły roboczej
o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Zmiana osoby kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę
na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego; skierowanie bez akceptacji
Zamawiającego do kierowania robotami innych osób stanowi podstawę odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
3) Spisanie
regulaminów
robót
z
Zamawiającym
przed
rozpoczęciem
prac
oraz
podporządkowanie
się
nadzorującemu
ze
strony
Zamawiającego
przy wykonywaniu prac w pobliżu urządzeń elektrycznych. Zabronione są jakiekolwiek prace
nie ujęte w regulaminie robót oraz prace wykonywane samowolnie.
4) Zgłaszanie wpisem do Dziennika Budowy robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających
z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, celem dokonania ich odbioru. W przypadku nie
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zgłoszenia
w
tym
terminie
zobowiązany
jest
odkryć
te
roboty
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu
poprzedniego na własny koszt.
5) Zgłoszenie zakończenia wykonania robót oraz gotowości do odbioru końcowego wpisem do
Dziennika Budowy,
6) Utrzymanie porządku na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i
śmieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych
materiałów
budowlanych,
odpadów
itp.
wraz
z
ich
utylizacją
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania się do powyższego,
Zamawiający
ma
prawo
obciążyć
Wykonawcę
kosztem
ich
wywozu
i utylizacji.
7) Prowadzenie robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej
ludzi, zgodnie z wymogami przepisów BHP, pożarowych i ochrony środowiska.
8) Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych.
9) Zorganizowanie zaplecza socjalnego i magazynowego.
10) Zapewnienie
obsługi
geodezyjnej
robót
w
zakresie
przewidzianym
w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz w każdym przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
11) Ponoszenie odpowiedzialności za jakość robót realizowanych siłami własnymi
i zleconych swoim podwykonawcom. Wszyscy podwykonawcy winni być zgłoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiającego. Projekt umowy z Podwykonawcą oraz zakres
powierzonych mu prac podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku
wykonywania prac przez podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy.
12) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót wykonywanych przez
podwykonawców
13) Sporządzenie i przestrzeganie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
14) Niezwłoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowiązywania
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
15) Niezwłoczne usuwanie powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy awarii
i szkód.
16) Przeprowadzanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie zgody na zajęcia dróg, ulic
i chodników, dla potrzeb robót oraz uiszczanie opłat z tym związanych.
17) Uzgodnienie z Zamawiającym sposobu sporządzania protokołów z odzysku materiałów
pochodzących z wykonanych robót.
18) Aktualizowanie polisy w przypadku, kiedy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres
krótszy niż faktyczny termin realizacji przedmiotu Umowy,
19) Pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu poza przekazanym terenem budowy
i wypłacenia ewentualnych odszkodowań oraz uporządkowania terenu,
20) Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do miejsca wykonywania robót i odtworzenie stanu
pierwotnego
po
wykonaniu
robót,
jeżeli
pogorszenie
ich
stanu
wynika
z prowadzonych przez niego robót. Wykonawca będzie również ponosił odpowiedzialność
finansową za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli
elektrycznych, linii, oraz wszelkich urządzeń i obiektów, spowodowanych przez niego lub jego
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podwykonawcę(ów) z jego winy przy realizacji robót. Wykonawca w takich sytuacjach będzie
zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na swój własny koszt.
21) Bieżące zabezpieczenie wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich
efektów,
a
przy
nie
wykonaniu
tego
zobowiązania
Zamawiający
może
sam wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy.
22) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego o wszelkich powstałych szkodach
budowlanych.
23) Ponoszenie wszelkich kosztów wynikających z udostępnienia przez Zamawiającego
urządzeń infrastruktury kolejowej w tym korzystanie z energii elektrycznej, wody,
pomieszczeń socjalnych i magazynowych w celu realizacji robót.
24) Przestrzeganie ustaleń zawartych w Ustawie z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) oraz w Ustawie z dnia 27.04.2001
o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628);
25) Szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urządzeń, zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem, a także natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego, jeżeli zostaną
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania
terenu,
spowodowane
w
trakcie
wykonywania
robót
budowlanych.
W
przypadkach
wątpliwych,
w szczególności w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją
geodezyjną a dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym,
stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykonać wykopy
i sprawdzenia kontrolne.
2. Technologia budowy musi zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w
szczególności zaś:
a. nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej,
b. nie pozbawiać możliwości korzystania z mediów komunalnych,
c. zapewniać ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,
3.

Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować, jako odpady
i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi zgodnie z ust. 1 pkt 17,
a jeżeli jest to niemożliwe - procesom unieszkodliwiania na własny koszt.

4. Wykonawca z najwyższą starannością wykona Przedmiot Umowy oraz usunie wszelkie wady
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom
określonym
w
dokumentacji
projektowej,
państwowych
i branżowych normach. W tym celu Wykonawca zapewni właściwe kierownictwo,
wykwalifikowany personel techniczny, materiały, sprzęt oraz wszelkie elementy,
czy to o charakterze tymczasowym, czy też stałym niezbędne do właściwego wykonania i
ukończenia
Przedmiotu
umowy
oraz
usunięcia
wszelkich
ujawnionych
w nich wad w zakresie, w jakim jest to wyszczególnione w niniejszej Umowie.
5. Wykonawca od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakończenia
prac i opuszczenia terenu budowy, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za
szkody wynikłe na terenie i w zakresie jego robót. Wykonawca ponosi nadto pełną
odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w
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trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością
wykonywanych/wykonanych
robót,
w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych
technologii.
6.

Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonane jedynie za pisemną zgodą
Zamawiającego
na
koszt
Wykonawcy
pod
nadzorem
rzeczoznawcy
ds. przeciwpożarowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania pracowników posiadających aktualne
przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac i
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i kary naliczone przez Zamawiającego z tytułu
nie wykonania powyższego lub spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie
przestrzegania przepisów bhp.
8. Wykonawca zapewni udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego
osoby wyznaczonej w umowie do kontaktu z Zamawiającym. Osoba ta w imieniu Wykonawcy
będzie przedstawiać Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i
zagadnienia związane z jej realizacją.
9. Wykonawca
jest
zobowiązany
do
pisemnego
informowania
Zamawiającego
o zaawansowaniu i postępach prac, nie rzadziej niż raz na tydzień, w pierwszy dzień roboczy
po niedzieli, poczynając od dnia podpisania Umowy, oraz na każde żądanie Zamawiającego
nie później niż 24 godziny od wezwania. Informacja powinna być przekazana w formie
elektronicznej na adres e-mail ez6@pkpenergetyka.pl lub inny wskazany pisemnie przez
Zamawiającego.
10. Wszelkiego rodzaju odpady i nieczystości powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych
będą usuwane kosztem i staraniem Wykonawcy zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie
środowiska. Wykonawca musi posiadać stosowną decyzję – zgodę na wytwarzanie odpadów
wynikających z zakresu prowadzonych robót budowlanych. Odpady wytworzone w wyniku prac
budowlanych muszą być przewożone i utylizowane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą
wymagane prawem stosowne uprawnienia na transport i utylizację wytworzonych odpadów.
Zamawiający wymaga kserokopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
oraz kserokopii kart przekazania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
§3
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1.

Protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do dnia ……………………

2. Spisanie regulaminów pracy, dokonanie niezbędnego wyłączenia zasilania urządzeń
i zapewnienie nadzoru przy pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych
w zakresie przewidzianych przepisami prawa i instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego,
zgodnie z żądaniami Wykonawcy.
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3. Przystąpienia w ciągu 1 dnia, licząc od daty pisemnego zgłoszenia, do odbioru robót
podlegających zakryciu oraz do potwierdzenia tego faktu w dzienniku budowy.
4. Przeprowadzenia protokolarnego odbioru robót objętych umową w terminie 3 dni
od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i dokonaniu
stosownego wpisu w dzienniku budowy.
§4
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
1. Przedmiot umowy określony w § 1 umowy będzie realizowany zgodnie
ze
szczegółowym
harmonogramem
rzeczowo
finansowym,
sporządzonym
przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo –
finansowy w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
§5
Terminy wykonania przedmiotu umowy.
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:
Rozpoczęcie: …………………………………………..
Zakończenie: …………………………………………..
2. Wykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień, z wyjątkiem takich, które
będą wyraźnie pisemnie zatwierdzone lub polecone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania harmonogramu rzeczowo - finansowego na
wniosek Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od otrzymania tegoż
wniosku.

4. Zamawiający może żądać realizacji prac w określonej potrzebami eksploatacyjnymi kolejności,
jak również wprowadzenia przerw w wykonywaniu robót. Wykonawca będzie zobowiązany
dostosować się do żądań Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i
obciążenia Zamawiającego wynikającymi stąd kosztami.

5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek
opóźnień lub zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy oraz niezwłocznie poinformować
Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub
skutkujących opóźnieniem lub zwłoką.
6. Jeżeli postęp wykonania Przedmiotu Umowy lub ich poszczególnych części w stosunku do
terminów określonych w aktualnym harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonania
Przedmiotu Umowy zostanie uznany przez Zamawiającego, jako stwarzający zagrożenie dla
dotrzymania terminu ich zakończenia, powiadomi wówczas Wykonawcę na piśmie
o przedmiotowym zagrożeniu, a Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014

48

wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego działań (tj. np. zwiększenie
potencjału wykonawczego) dla przyśpieszenia ich tempa.
7. Wykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa
pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów umownych oraz należytej jakości
przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w
systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy
i święta na każde żądanie Zamawiającego, jeżeli taka konieczność podyktowana jest
wymogami dochowania terminów przewidzianych w harmonogramem bądź potrzebami
eksploatacyjnymi.

8. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 6 nie później niż
w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego
powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza, gdy
opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu Przedmiotu umowy lub ich części (poszczególnego
elementu) przekroczy 7 (siedem) dni kalendarzowych w stosunku do aktualnie zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo – finansowego, Zamawiający ma prawo do zaangażowania osób
trzecich w celu nadrobienia opóźnień na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiającemu
przysługiwać
będzie
prawo
do
rozwiązania
umowy
w trybie natychmiastowym z winy wykonawcy.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie
zgodne

z

wartością

i

zakresem

oferty

w

kwocie:

cena brutto………………...... zł (słownie: ………………………………………….……..)
cena netto …..………..….… zł (słownie:……….………………………………………..)
podatek od towarów i usług (VAT) …………….. zł (słownie…………..……..………...)
Podatek VAT zostanie obliczony według powszechnie obowiązującego prawa polskiego
w chwili zakończenia robót.
2. Przyjmuje się, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy
i w pełni obejmuje wartość wszystkich robót wynikających z przedmiotu niniejszej umowy.
Obejmuje ono zatem wszelkie wydatki i koszty, które mogą być niezbędne przy wykonaniu
i dla wykonania przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi tymczasowymi robotami i instalacjami,
które mogą być konieczne, oraz wszelkim ryzykiem, odpowiedzialnością i zobowiązaniami
przedstawionymi
lub
wyrażonymi
w dokumentach, na których bazowała złożona przez Wykonawcę oferta, do przetargu
ogłoszonego przez Zamawiającego.
3. Uzasadnione zmiany zakresu przedmiotu umowy wprowadzone przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, powodujące zmniejszenie zakresu robót, uprawniają Zamawiającego do
zmniejszenia wynagrodzenia. Podstawą zmniejszenia wynagrodzenia będzie kosztorys
różnicowy przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty określone w §1 umowy następować
będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie
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5.
6.
7.
8.

zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót. Podstawą ustalenia
wynagrodzenia będą:
 wyciągi z kosztorysu ofertowego dotyczącego danych robót (przedmiary robót),
 protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
Należność za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty płatna będzie przez
Zamawiającego przelewem z rachunku w ING Bank Śląski S.A. 66 1050 0086 1000 0090 9005
0600
na
rachunek
Wykonawcy
w
Banku
…………………....nr:
…………………………………………….w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

9. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności od Zamawiającego w terminie określonym
w ust. 8, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania jakichkolwiek zaliczek.
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich
wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.
13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
526-25-42-70
14. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
…………………………
15. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie
społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę , bądź Podwykonawców w związku z
działalnością związaną z wykonywaniem Przedmiotu umowy będą ponoszone i regulowane
wyłącznie przez Wykonawcę.
§7
Prawo wstępu
1. Zamawiający ma prawo wstępu na teren budowy, kontroli jakości i postępu robót
oraz prowadzenia bieżącej działalności eksploatacyjnej obiektu podstacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieutrudniania wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo
Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
§8
Odbiory
1) Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy ma przebiegać w następujący sposób:
roboty zanikające i ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia Zamawiającemu przez
Kierownika Budowy oraz wpisu do dziennika budowy, a kontynuacja prac będzie możliwa po
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dokonaniu

odbioru

robót

zanikających

i

ulegających

zakryciu

i odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez odbierającego;
2) odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu będą potwierdzone protokołami odbioru
spisanymi przez przedstawicieli stron (Kierownik Budowy i przedstawiciel Zamawiającego).
3) podstawę rozpoczęcia odbioru przedmiotu niniejszej umowy stanowi zapis Kierownika
Budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót oraz pisemne zawiadomienie
Zamawiającego o zakończeniu prac.
4) Zamawiający rozpocznie komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od
daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru;
5) Wykonawca w dniu zgłoszenia przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkiego
rodzaju

atesty,

certyfikaty,

karty przekazania

odpadu,

dokumentacje geodezyjną

powykonawczą, itp.
6) Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek;
7) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiającego;
8) Koszty prób i badań związanych z odbiorem technicznym Przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca
9) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał
Przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń bądź nie
przedstawił dokumentów, o których mowa w pkt. 5;
10) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia;
11) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni.
12) Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zawiadomienia

na

piśmie

Zamawiającego

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót wadliwych.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji oraz rękojmi zostaną stwierdzone
wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
i żądać ich usunięcia;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartości
użytkowej, estetycznej i technicznej;
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b) gdy
wady
uniemożliwiają
użytkowanie
przedmiotu
umowy
zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo domagania się
od Wykonawcy wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych
za zwłokę.
2. Zamawiający wyznaczy komisję i dokona odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancji
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego
wykonania
Umowy
Wykonawca
dostarczy
Zamawiającemu
przed dniem podpisania umowy , bezwarunkowe, nieodwołane zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w postaci:


pieniądzu, *



poręczeniach bankowych, *



gwarancjach bankowych, *



gwarancjach ubezpieczeniowych, *

* uwaga: przy podpisaniu umowy strony wykreślą niepotrzebne
z faktyczną formą złożenia zabezpieczenia przez Wykonawcę

zapisy

zgodnie

na kwotę stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto w wysokości
………..…..złsłownie:
(…………………………………….………………………………..)płatną na pierwsze pisemne
żądanie.
2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi:
1) część zabezpieczenia w wysokości (70% wartości zabezpieczenia)…………………… zł
gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót, która zostanie zwrócona lub zwolniona
w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze (po bezusterkowym odbiorze końcowym zadania
lub usunięciu usterek na nim stwierdzonych na podstawie protokołu końcowego robót),
2) część zabezpieczenia w wysokości (30% wartości zabezpieczenia)…………………. zł
służącego do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji, która zostanie zwolniona
lub zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być,
bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, z terminem ważności zgodnym z
ust. 2 pkt. 1), 2).
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4. Treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej musi przed zawarciem umowy zostać
zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy,
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przedłużenia terminu ważności gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej o analogiczny okres, o który przedłużony został termin
zakończenia robót i zobowiązany będzie do dostarczenia tak przedłużonej gwarancji
Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego
termin zakończenia robót.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego, w
przypadku nie wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia Zamawiający ma prawo według
własnego wyboru do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub do zatrzymania z
należności Wykonawcy kwoty równej wartości niewpłaconego zabezpieczenia z zachowaniem
prawa do naliczenia kar umownych.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W przypadku niedostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ustalonym terminie
Zamawiający uprawniony będzie, według własnego wyboru, do odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy lub do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości
niedostarczonej gwarancji potrąconej z płatności na rzecz Wykonawcy. Zatrzymana kwota
będzie zwrócona po przedłożeniu przez Wykonawcę wymaganej gwarancji bądź po upływie
okresu, na jaki miała być wystawiona gwarancja, o ile Zamawiający nie zaspokoi z niej
przysługujących mu roszczeń. Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z prawa
naliczenia kar umownych.
§ 10
Gwarancja i Rękojmia
1. Wykonawca
udziela
Zamawiającemu
na
przedmiot
niniejszej
umowy
(słownie: trzydzieści sześć) - miesięcznego terminu gwarancji jakości za wady.
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2. Termin gwarancji na urządzenia ustala się zgodnie z gwarancją producenta,
o ile Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne tych urządzeń. Powyższe nie dotyczy wad
instalowanych
urządzeń,
powstałych
podczas
montażu
przez
Wykonawcę,
do którego był zobowiązany zgodnie z umową. W takim przypadku stosuje się terminy
gwarancji jakości, o których mowa w ust. 1.
3. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od
daty podpisania przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołu końcowego Przedmiotu
umowy bez wad i usterek.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
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5. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad
i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia bądź w terminie
uzgodnionym przez Strony.
6. W razie niespełnienia warunku określonego w ust. 5, Zamawiający po uprzednim pisemnym
ostrzeżeniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach ogólnych.
§ 11
Kary Umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary
umowne.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy
ich naliczenia.
4. Wykonawca zapłaci kary umowne dotyczące Przedmiotu Umowy w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1
umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1
- za każdy dzień opóźnienia.
2) za

opóźnienie

w

usunięciu

wad

stwierdzonych

przy

odbiorze

końcowym

lub w okresie gwarancji oraz rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczonego

zgodnie

z

postanowieniami

§

8

ust.

1

pkt.

11

na usunięcie wad.
3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę jego obowiązków
skutkujących

odstąpieniem

przez

Zamawiającego

od

Umowy

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4) w

przypadku

nie

wniesienia

kwoty

zabezpieczenia

na

rachunek

bankowy

Zamawiającego, niedostarczenia w umownym terminie Zamawiającemu gwarancji
bankowych

lub

ubezpieczeniowych

o

których mowa

w §

9

ust.

6 i

7

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień
opóźnienia;
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5. Zamawiający zapłaci kary umowne dotyczące Przedmiotu Umowy w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie przekazania placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego § 6 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody będące wynikiem
nieprawidłowego prowadzenia robót.
7. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub mogą być dochodzone
na drodze sądowej, według wyboru Zamawiającego.
§ 12
Siła wyższa
1. Strony mogą zwolnić się w całości lub części od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego
wykonania
niniejszej
umowy,
w
przypadku,
gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej uznanej przez
Zamawiającego.
2. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć
przy zachowaniu staranności wymaganej od przedsiębiorcy, które jest zewnętrzne zarówno w
stosunku
do
Wykonawcy,
jak
i
do
Podwykonawców
oraz Zamawiającego i któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z należytą starannością.
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.
§ 13
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części w szczególności, gdy:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy przez
Zamawiającego nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym w umowie terminie harmonogramu
rzeczowo – finansowego.
3) Wykonawca nie wniósł w określonym w umowie czasie i wymiarze gwarancji należytego
wykonania umowy.
4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni;
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5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje
na polecenia osób występujących po stronie Zamawiającego
6) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia
Zamawiającego
7) Wykonawca podzleca wykonanie jakichkolwiek prac przedmiotu niniejszej umowy,
firmom podwykonawczym bez zgody Zamawiającego,
8) Opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo –
finansowym wynoszą powyżej 14 dni.
9) Wykonawca naruszył postanowienia § 2 ust. 1 pkt 1 lub ust. 7 Umowy
10) Wykonawca dokonał cesji należności z Umowy bez zgody Zamawiającego.
11) Zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości
lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie
układowe z wniosku Wykonawcy. Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja
przedsiębiorstwa Wykonawcy lub zostanie zajęty majątek Wykonawcy
lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy.
12) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 1 pkt. 2 – 11,
odstąpienie od umowy następuje z winy Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod
rygorem jego nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają ponadto następujące obowiązki
szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty objęte niniejsza umową w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od
umowy lub przerwanie robót;
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być
wykorzystane
przez
Wykonawcę
do
realizacji
innych
robót
nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót

zabezpieczających,

jeżeli

odstąpienie

nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiającego

sporządzi

szczegółowy

protokół

inwentaryzacji

robót

w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia;
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunie
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do
należytego stanu i porządku teren budowy.
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6) Wykonawca także w przypadku odstąpienia od umowy w całości udziela rękojmi za
wady i gwarancji jakości zgodnie z § 11 niniejszej umowy na roboty odebrane zgodnie
z pkt 1-5.
4. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 pkt 1- 5
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o koszt wykonania
powyższych robót przez Zamawiającego.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie

zmiany

w

niniejszej

umowie

dokonywane

będą

w

formie

pisemnej

pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio,
przepisy ustaw - Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają jego
rozstrzygnięcie sądowi miejscowo i rzeczowo właściwemu.
4. Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

–

po

jednym

dla każdej ze Stron.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Zamawiający

Wykonawca

Integralną częścią umowy są:
1. SIWZ,
2. STWiORB- y,
3. Przedmiary robót,
4. Projekty wykonawcze i budowlane,
5. Oferta.
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