Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej"
w ramach operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy
Wiślica”

Wislica, dnia 28.01.2010 roku.
Znak sprawy: Or. 341-2/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-2/10. Nazwa zadania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

Gmina Wiślica
Okopowa 8
28-160 Wiślica
41 3792106
41 3792128 lub 41 3792106 wew.25
www.ug.wislica.pl
urzad@ug.wislica.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20
listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058,
Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 +
nowelizacja z 5 listopada 2009 r, a takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia
wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz.1817),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 224 poz. 1796),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa
zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie
mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości SkorociceAleksandrów gm. Wiślica- Zadanie Nr 1, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm.
Wiślica – Zadanie Nr 2.
2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy budowy sieci wodociągowej Kobylniki-Skorocice
oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Skorocice i Łatanice w tym:
1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 5427 mb.
2) Budowa przyłączy wodociągowych (15 szt) o łącznej dłuości 498 mb. .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 9.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 10.
- KsiąŜka przedmiarów – załącznik nr 11.
2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Skorocice, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Chotel Czerwony, Hołudza, Brzezie,
Łatanice, Wiślica, Gorysławice, Jurków, Gluzy w ilości 50 szt. .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 12.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 13.
- KsiąŜka przedmiarów – załącznik nr 14.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV - 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej,
kod CPV - 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczalni ścieków,
kod CPV - 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
kod CPV - 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne.
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 50%
wartości zamówienia podstawowego.
6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia
podwykonawcom:
6.1 Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W
takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
6.2 Określenia w złoŜonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez
podwykonawców.
7. Wynagrodzenie za część realizowaną przez podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po

złoŜeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonaną część.
8. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu
cywilnego.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
10. Wymagania stawiane Wykonawcy:
10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
10.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
10.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
10.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
10.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Wymagania organizacyjne
1. Przed przystąpieniem do prac zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3.JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
12. Wymagania dot. gwarancji
Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia:
- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 84 miesięcy,
- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 120 – miesięcy.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 31.07.2011 roku w tym:
1) I etap - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 31.07.2010 roku.
2) II etap - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 31.07.2011 roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a takŜe Wykonawcy ci występujący
wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz niniejszej
specyfikacji.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat licząc
od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyŜszego warunku jeŜeli wykaŜe, Ŝe wykonał co
najmniej: Robotę/roboty polegającą na wybudowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z
przyłączami o łącznej długości 3000 mb.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi - sieci,
instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub równowaŜne uprawnienia wydane na podstawie
przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w Ŝycie 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 z późn. zm.)
-złoŜą oświadczenie, Ŝe osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane
uprawnienia, oraz dysponuje aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa i
jest ubezpieczona.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wymaga potwierdzania spełnienia tego warunku.
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów,
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złoŜone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

A.2) Formularz cenowy/zbiorcze zestawienie kosztorysów - wypełniony i podpisane przez wykonawcę –
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
A.3.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1
Prawo Zamówień Publicznych – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
A.5) Kosztorysów ofertowych metodą kalkulacji uproszczonej sporządzonych na podstawie przedmiarów
zawartych w ksiąŜce przedmiarów robót stanowiącej Załącznik Nr 11 - budowa sieci wodociągowej i
przyłączy wodociągowych oraz Załącznik Nr 14 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1
Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji.
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3)
ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyŜszego warunku jeŜeli wykaŜe, Ŝe wykonał co
najmniej: Robotę/roboty polegającą na wybudowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z
przyłączami o łącznej długości 3000 mb.
C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezaleŜnie od tego, czy są one
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności.
Wykaz zawierający, Ŝe Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub
kierowania robotami budowlanymi - sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub
równowaŜne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w Ŝycie
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 z późn. zm.)
C.4) Oświadczenie, Ŝe osoba, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane
uprawnienia, oraz dysponuje aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa i

jest ubezpieczona.
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy
Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
D.1) Zamawiający nie wymaga dokumentów.
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4), składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
E.3) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach
określonych w niniejszym pkt. „E".
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego
pełnomocnika do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.B.1 do B.4 dla kaŜdego partnera z
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty naleŜy dołączyć następujące
dokumenty:
-Zamawiający nie wymaga dokumentów.
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega na zasobach
innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z ofertą dokumentów
wymienionych w pkt. od B.1) do B.4) dotyczących kaŜdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia
H.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za
zgodność z oryginałem".
H.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z tych podmiotów winny
być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
H.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
H.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę.
H.6) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Gmina Wiślica
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 41 3792128 lub 41 3792106
wew.25.
b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej: urząd@ug.wislica.pl
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.
W sprawach proceduralnych:
Marek Gaweł tel. (041) 379-21-06 w.24
W sprawach merytorycznych:
Waldemar Błachut tel. (041) 379-21-06 w.32
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2).
2 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt.
2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszczone na stronie internetowej www.ug.wislica.pl.
5 Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany

3)

4)

5)

6)

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ug.wislica.pl.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne.
JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ug.wislica.pl.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do 22.02. 2010 roku do godziny 08:00
2. Ustala się wadium w wysokości - 15 000,00 zł:
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniŜej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Wiślicy
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica
nr rachunku: 48848000042002006002840001, „wadium - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica"
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275)
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
UWAGA!!!
W przypadku:
- Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty naleŜy dołączyć
kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu,
- Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niŜ pienięŜna naleŜy dołączyć do oferty dokument
w oryginale.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia
22.02.2010 roku.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający
moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej
ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości
dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie
naleŜy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upowaŜnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zaŜąda w
wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez
wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin
realizacji zamówienia.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego Urząd Gminy w
Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy. Na
kopercie naleŜy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem:
„Oferta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy
Wiślica"

nie otwierać przed 22.02.2010 roku, godz. 8:10"
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 22.02.2010 rok do godz. 8:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Wiślicy
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i
wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 22.02.2010 roku o godz. 8:10
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Wiślicy
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 13 – I piętro

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą).
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeŜeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w
poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego,
wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100
(100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert

przedstawione poniŜej
1) Cena ryczałtowa brutto całego zamówienia - waga tego kryterium wynosi 90%.
Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny
najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnoŜenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą
ustalono na 90 %.
Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:
Liczba
Cn
zdobytych = ------------------- x 90
punktów
Cb
Gdzie: Cn – cena najniŜsza wśród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty rozpatrywanej
90 – znaczenie kryterium ceny
Oferta z najniŜszą ceną otrzyma 90 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg.
powyŜszego wzoru.
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do czterech miejsc po przecinku.
2) Gwarancja – waga tego kryterium wynosi 10%
Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby
miesięcy udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty ocenianej przez liczbę miesięcy udzielonej
rękojmi za wady i gwarancji jakości z oferty, w której wykonawca zaoferował najdłuŜszy okres rękojmi za
wady i gwarancji jakości i pomnoŜenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 10 %.
Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:
Liczba
Gb – 84
zdobytych =
------------------- x 10
punktów
Gn - 84
Gdzie: Gb – liczba miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty rozpatrywanej minus minimalny
okres gwarancji tj: 84 miesiące
Gn – liczba miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty, w której wykonawca zaoferował
najdłuŜszy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości. W przypadku zaoferowania dłuŜszego okresu
rękojmi za wady i gwarancji jakości niŜ 120 miesięcy. Do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie
maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 120 miesięcy.
10 – znaczenie kryterium gwarancji
Oferta, w której wykonawca zaoferował najdłuŜszy lub maksymalny i dłuŜszy okres rękojmi za wady i
gwarancji jakości otrzyma 10 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg.
powyŜszego wzoru.
Zamawiający jeszcze raz informuje, Ŝe:
- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 84 miesięcy,
- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 120 – miesięcy dla obliczenia przedmiotowego
kryterium.
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do czterech miejsc po przecinku.
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny naleŜny podatek od towarów i usług
zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za waŜne,
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w
szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.ug.wislica.pl,
5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu,
chyba, Ŝe w postępowaniu została złoŜona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa moŜe zostać
podpisana przed upływem tego terminu.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. JeŜeli
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŜy takŜe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji
jakości.
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości - 5% ceny ofertowej brutto.
3. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym.
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem z konta na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Urząd Gminy w Wiślicy
Bank Spółdzielczy w Busku -Zdroju o/Wiślica
nr rachunku : 48848000042002006002840001
tytułem: Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica"
W pozostałych formach składa w kasie Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z naleŜności za
częściowo wykonane roboty budowlane tj. za I etap - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
terminie do 31.07.2010 roku. w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy,
najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia 30 % kwoty zabezpieczenia.
7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru zadania,
b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenia roszczeń z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, jeŜeli Wykonawca jest gwarantem. Kwota ta zostanie zwrócona
w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.
8. W zaleŜności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza moŜe, w celu uzyskania pewności w
przedmiocie prawidłowego wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zwrócić się do
Zamawiającego o akceptację treści wzmiankowanego zabezpieczenia.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Postanowienia umowy zawarto projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do
Zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający Ŝądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) moŜe
być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, Ŝe:
a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jego
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi
się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:
4.1 pisemnej
4.2 faksem na nr faksu - 41 3792128 lub 41 3792106 wew. 25.
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomocą
faksu.

4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej -urzad@ug.wislica.pl
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za
pomocą poczty elektronicznej.
5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać
się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Zamawiający przekaŜe Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie od
rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie
zamawiającemu.
9. Zamawiający przekaŜe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się
w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego
najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój
interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia
w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
- wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert, za pomocą urządzeń lub
środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu
- udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco
utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaŜe sposób, w jaki mogą one być
udostępnione.
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie
(cena zł. za 1 stronę).
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik Nr 1.
2. Formularz cenowy/Zbiorcze zestawienie – Załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych - Załącznik Nr 3.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.
1 Prawa zamówień publicznych -Załącznik Nr 4.
5. Wykaz robót budowlanych - Załącznik Nr 5.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 6.
7. Oświadczenie Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia – załącznik Nr 7.
8. Projekt umowy - Załącznik Nr 8.
9. Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych – Załącznik
Nr 9.
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy sieci wodociągowej oraz
przyłączy wodociągowych – Załącznik Nr 10.
11. KsiąŜka przedmiarów budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych – załącznik nr 11.
12. Dokumentacja projektowa budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – Załącznik Nr12.
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków – Załącznik Nr 13.
14. KsiąŜka przedmiarów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – załącznik Nr 14.
15. Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych – Załącznik Nr 15.
16. Pozwolenie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – Załącznik Nr 16.

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załącznik nr.1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

................................................
................................................
……........................................
……. ......................................
................................................
................................................

Dane dotyczące zamawiającego
GMINA WIŚLICA
Ul. OKOPOWA
28-160 WIŚLICA
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica. Numer sprawy: Or-341-2/10, oferujemy wykonanie
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
..............................................................................................)
Oświadczam, Ŝe:
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę Ŝadnych
zastrzeŜeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Oświadczam, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy zostały przeze
mnie/nas zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oferowana cena zawiera koszty wykonania wszystkich prac łącznie z kosztami prowadzenia robót,
kosztami koniecznych zabezpieczeń, uporządkowania placu robót oraz obejmuje wszystkie konieczne
składniki do realizacji przedmiotu zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami
i dostarczoną dokumentacją.
6. Zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia całości
inwestycji w terminie do 31.07.2011 roku z tym, Ŝe:
1) I etap - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wykonamy do 31.07.2010 roku.
2) II etap - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonamy do 31.07.2011 roku.
7. Termin płatności w ciągu 30 dni po wykonaniu etapu robót.
8. Zobowiązuję/my się na przedmiot zamówienia udzielić pisemnego okresu rękojmi za wady i gwarancji
jakości przedmiotu zamówienia – ………….. (słownie: ………….……….) miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego.
9. Wadium w kwocie 15 000 zł zostało wniesione w formie ...................................................
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty.
Numer konta, na które Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu
……………………………………………………………………………………………………….
10. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej
brutto w następującej formie………………………………………………………
11. Oświadczam/y, Ŝe sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie jest
następujący:……………………………………………………………..…………………………………………
…………………………….
12. Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na …….… stronach.
13. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez
Zamawiającego.
14. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu
……..............................................................................................………………………………
(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ………………………………………

Informacje na temat podwykonawców
Nazwa firma

Zakres przedmiotu zamówienia który będzie realizowany
przez podwykonawcę

Dokumenty
1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY/ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość

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

l.p
1.
2
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Przedmiot
Budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej
Przejścia sieci wodociągowej
przez przeszkody
Budowa przyłączy
wodociągowych poza
granicami nieruchomości
odbiorców wody (koszty
kwalifikowalne)
Przyłącza wodociągowe w
granicach nieruchomości
odbiorców wody (koszty
niekwalifikowalne)
Budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków świetlica
w Skotnikach Górnych dzł. Nr
115/1
Budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków szkoła
podstawowa w Skotnikach
Dolnych dzł. Nr 241
Budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków dzł. Nr
7/2

10.

Ilość
5427 mb

Data .....................

Netto

Vat

brutto

1 kpl
108 mb

390 mb

RAZEM
47 szt
1szt
1 szt

1 szt
RAZEM

OGÓŁEM
wiersz lp 5 + wiersz lp. 10

Wartości z pozycji OGÓŁEM (netto, VAT, brutto) naleŜy przenieść do formularza ofertowego w miejsce
przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 3
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej
z art. 297 kk.

.................................................................................
(data, pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 4
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................
OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i
oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................
(data, pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 5
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie.
Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyŜszego warunku jeŜeli wykaŜe, Ŝe wykonał co
najmniej: Robotę/roboty polegającą na wybudowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z
przyłączami o łącznej długości 3000 mb.

Lp.

Odbiorca / Miejsce
wykonania

Wartość.

Zakres

Data rozpoczęcia /

przedmiotowy

zakończenia

1.
2.
3.
4.
5.
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do powyŜszego wykazu
dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik Nr 6
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE
BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Lp

Imię i nazwisko Kwalifikacje / Wykształcenie
/nazwa
podmiotu

Kwalifika
cje/Upra
wnienia
(zakres,
data,
numer)

Dysponuje /
będzie
dysponował –
wpisać
odpowiednie

4.

Do wykazu naleŜy dołączyć:
1) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa i
są ubezpieczeni - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
jeŜeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował
.
.................................................................................
(data, pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 7
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................
Miejscowość ..............................................

Data .......................

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

Oświadczam, Ŝe osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoba
wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie
wymagane ustawowo uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia oraz dysponują
aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa i jest ubezpieczona.
.

.................................................................................
(data, pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 8

PROJEKT
UMOWA nr OR. 342- ……/10

Umowa zawarta w dniu ........... 2010 roku pomiędzy Gminą Wiślica z siedzibą w Wiślicy, przy ul. Okopowej
8, NIP 655 184 01 01, REGON 291010843, nr konta 488480 0004 2002 0060 0284 0001
reprezentowana przez
mgr inŜ. Stanisława Krzaka – Wójta Gminy Wiślica,
Halinę Sokołowską – Skarbnika Gminy Wiślica,
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................................ z siedzibą w ........................... NIP ............................................ REGON
..................................., nr konta ...................................................................................,
reprezentowaną przez ..................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY

§1.
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane w przewidziane do wykonania w ramach operacji „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej"
2. Zakres rzeczowy projektu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowości Skorocice-Aleksandrów gm. Wiślica - Zadanie Nr 1, wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gm. Wiślica – Zadanie Nr 2.
3. WyŜej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót
budowlanych:
a) Zadanie Nr 1 - budowa sieci wodociągowej Kobylniki-Skorocice oraz przyłączy wodociągowych w
miejscowości Skorocice i Łatanice w tym:
1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 5427 mb.
2) Budowa przyłączy wodociągowych (15 szt) o łącznej dłuości 498 mb. .
b) zadanie Nr 2 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Skorocice, Kobylniki,
Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Chotel Czerwony, Hołudza, Brzezie, Łatanice, Wiślica, Gorysławice, Jurków,
Gluzy w ilości 50 szt. .
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna składająca się z projektów
budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru, przedmiarów dla:
5. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i
bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
− urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy wraz z
ponoszeniem kosztów ich uŜywania,
− ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
− obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót, a w tym dodatkowo: przygotowanie map, spełniających
wymagania załączników do wniosku do ZUDT, z naniesionymi ewentualnymi zmianami do projektu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jeŜeli zajdzie taka konieczność na mapach
cyfrowych,
− przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, chodników, przepustów, ogrodzeń,
kładek, wykonanie mostków przejazdowych oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu

robót,
− odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),
− zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót,
− opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu
zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji,
− wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem energetycznym, poborem
wody, utylizacją odpadów,
− ubezpieczenie robót budowlanych od wszystkich ryzyk,
− pompowanie wody gruntowej na własny koszt, ilości wskazane w przedmiarach naleŜy traktować jako
orientacyjne, przekroczenie określonych ilości nie uprawnia wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia
bez względu na przyczynę zwiększenia tych ilości,
− odspajanie skał na własny koszt, ilości wskazane w przedmiarach naleŜy traktować jako orientacyjne,
przekroczenie określonych ilości nie uprawnia wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia bez względu na
przyczynę zwiększenia tych ilości oraz twardości,
− odbiory kolizji i skrzyŜowań sieci kanalizacyjnej z innymi mediami, inne odbiory i opłaty wynikające z
potrzeby realizacji,
− ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników,
− dokonania inwentaryzacji stanu pierwotnego działek i ewentualnej dokumentacji fotograficznej budynków
naraŜonych na zniszczenie, w pobliŜu których będą realizowane roboty, przed rozpoczęciem robót,
− naprawę zniszczeń według powyŜszej inwentaryzacji i dokumentacji,
− pokrycie kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,
− pokrycie kosztów wynikających z dokumentacji projektowej dotyczących zabezpieczenia i oznakowania
robót, w tym przy przekraczaniu dróg powiatowych i gminnych,
rozwiązań ujętych w Specyfikacjach Technicznych i w projektach budowlano-wykonawczych, a nie
ujętych w kosztorysach stanowiących załącznik(i) do oferty,
- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP,
- wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na kaŜde polecenie
inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i
przekazania go do uŜytku,
- integracji systemu monitoringu z funkcjonującym systemem monitoringu u zamawiającego,
- promocja i reklama źródła współfinansowania inwestycji zgodnie z właściwymi regulacjami wynikającymi z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
7. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy
oraz w:
a) złoŜonej ofercie
b) dokumentacji technicznej składającej się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru,
c) warunkami pozwoleń na budowę,
d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
e) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w Polsce Norm i aprobat technicznych,
f) wymaganiami rzetelnej wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej,
g) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
h) kosztorysach ofertowym.
8. Interpretacje:
a) Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
b) Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:
− Umowa,
− Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

− Dokumentacja techniczna składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru,
− Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy,
− Kosztorysy ofertowe.
9. Dokumenty wymienione w ppkt. 8.b) i 7.d) naleŜy traktować jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku
rozbieŜności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który
udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.
10. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

§2.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane o których mowa w par.
1.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy.
3. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej umowy „przedmiotem umowy”,
„przedmiotem zamówienia”, „inwestycją”, „projektem”, „zadaniem”, „operacją” lub „zamówieniem”.
4. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz
prawomocne decyzje pozwolenia na budowę.
5. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z zapisami w/w decyzji, oraz z wszystkimi pozostałymi
uzgodnieniami i decyzjami oraz dokumentacją techniczną.

§3.
1. Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Zamawiającego i
Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostroŜności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od
niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.
2. NiezaleŜnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza uŜyć rzeczone materiały i części, do których
zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 5 km,
chyba Ŝe wskazano inaczej w ofercie.
TERMINY

§4.
1.Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:
1) rozpoczęcie zadania – robót - w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
2) wykonania całości przedmiotu zamówienia 31.07.2011 roku w tym:
2.1) I etap - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 31.07.2010 roku.
2.2) II etap - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 31.07.2011 roku.
2. Zakończenie – 31.07.2011 r. – jest to termin przekazania Zamawiającemu kompletu ostatecznych decyzji
pozwolenia na uŜytkowanie obejmujących całość przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyŜszych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach
zapisanych w niniejszej umowie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Kierownika budowy o
przejęciu obowiązków Kierownika budowy.
5. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy protokołem przekazania teren budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
OBOWIĄZKI STRON

§5.
1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy dziennik budowy oraz kompletną
dokumentację projektową.
2. Nadzór inwestorski nad przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawowany poprzez
……………………………………………………………………………………………..
3. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z
obowiązującym w Polsce prawem.
4. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych będzie realizowana przy
udziale Inspektora Nadzoru, który będzie reprezentować Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy.
5. Inspektor Nadzoru świadczy w szczególności usługi inspektora nadzoru inwestorskiego działając
w granicach umocowania określonego w Prawie Budowlanym i umowie na pełnienie zadań Inspektora
Nadzoru nr ………… z dnia ………….. z zastrzeŜeniem, iŜ nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.
6. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 5 podejmuje wyłącznie Zamawiający.
7. Wykonawca nie moŜe Ŝądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe
i zamienne zrealizowane przed podjęciem decyzji przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 6 umowy.
8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
9. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy jest ………………………………… .

§6.
1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z
wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go
Inspektorowi Nadzoru nie później niŜ do dnia przekazania terenu budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności dziennika budowy.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
- Kierownik budowy w osobie .................................................. posiadający uprawnienia budowlane
…………………………………………………………………………………………………………
nr
................................................ upowaŜniające do kierowania robotami budowlanymi wydane przez
...................................... .
Telefony kontaktowe: ……………………………………………………………………………
4. Wykonawca zatrudni na budowie niezbędną kadrę kierowniczą, inŜynierską oraz pracowników
posiadających wszelkie uprawnienia wymagane przepisami.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za właściwe oznakowanie robót. Zgodnie z przepisami i
zapotrzebowaniem wykona oznakowanie terenu budowy
- Wykonawca poniesienie koszty uzyskania i zamontowania tablic informacyjnych - art.45 ust.4 ustawy Prawo
budowlane.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za utrudnienia w ruchu. Zgodnie z przepisami i
zapotrzebowaniem wykona projekt organizacji ruchu.
- Wykonawca poniesienie koszty zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót.
7. Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy do momentu
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren
budowy od dnia przejęcia terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego obiektu.
8. Wykonawca na swój koszt wykona przyłączenia wodociągowe i energetyczne dla potrzeb terenu budowy
oraz poniesie koszty ich zuŜycia.
9. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów bhp
oraz utrzymanie czystości i naleŜytego stanu porządkowego oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, a
takŜe unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów.
10. Wykonawca zapewni ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń
uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w naleŜytym stanie technicznym.

11. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w
czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia znaku geodezyjnego, Wykonawca musi fakt
ten zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku - Zdroju. W
przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na terenie budowy
i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności
Zamawiającego.
13. Roboty ziemne prowadzone w obrębie posesji, wjazdów na posesje, ogrodzeń oraz w pobliŜu drzew i
krzewów naleŜy prowadzić w sposób nie prowadzący do ich uszkodzenia.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisane oświadczenia od właścicieli wszystkich działek, w
których właściciel oświadcza, Ŝe teren będący jego własnością po zakończeniu robót został naleŜycie
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego, oraz Ŝe zrzeka się jakichkolwiek roszczeń co do
odszkodowań związanych z prowadzoną inwestycją. Zamawiający dopuszcza złoŜenie w/w oświadczenia
przez aktualnego uŜytkownika działki. W sytuacji, gdy uzyskanie oświadczenia jest niemoŜliwe lub
utrudnione z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, jest on zwolniony od przedłoŜenia tego
oświadczenia tylko w przypadku wyraŜenia na to zgody przez Zamawiającego.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w
stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
15. Wykonawca w razie zaistnienia takiej konieczności uzyska zgody na dojazd cięŜkim sprzętem, a takŜe
zgody na zajęcie terenów okalających teren robót.
16. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do poniesienia kosztów odwodnienia
terenu i obniŜenia poziomu wód gruntowych umoŜliwiających realizację robót.
17. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niŜ termin
odbioru końcowego wykonywanych robót.
18. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przywrócenie terenów zajętych czasowo do stanu z dnia ich przejęcia
oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych niniejszą umową na terenach
sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania się do powyŜszego Zamawiający, na podstawie protokołu i
wyceny sporządzonych przez niego z udziałem Wykonawcy, ma prawo w całości obciąŜyć Wykonawcę
kosztami za wykonanie powyŜszych robót przez inny podmiot i potrącić te kwotę z wynagrodzenia
Wykonawcy.
19. Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezbędnych badań specjalistycznych, prób
szczelności i rozruchu, sprawdzeń, opinii, ekspertyz, opracowań, itp. niezbędnych do realizacji i odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca będzie miał na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowiązujące w
Polsce (m.in. wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
stanowiących integralną cześć SIWZ).
20. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania
robót podstawowych – niezaliczone do robót podstawowych ani tymczasowych.
21. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany do wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej,
rysunków uszczegółowiających, dokumentacji rozruchu technologicznego, itp.
22. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewnieni obsługę geodezyjną i geotechniczną przez
uprawnione słuŜby w tym: geodezyjne wytyczenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
23. Wykonawca umoŜliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom
jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i upowaŜnionym
przedstawicielom jednostek współfinansujących oraz udostępnieni im wymagane dokumenty.

§7.
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z naleŜytą starannością i w sposób umoŜliwiający jego prawidłowe
uŜytkowanie oraz zapewniający uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uŜytkowanie – jeŜeli jest ono
wymagane.
2. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do dokonania uzgodnień i uzyskania wszelkich opinii i
opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uŜytku, w tym m.in.:
- instrukcji obsługi i konserwacji,
- instrukcji BHP,

- instrukcji rozruchu technologicznego urządzeń,
- instrukcji eksploatacji i uŜytkowania oraz konserwacji dla wszystkich urządzeń,

UBEZPIECZENIA

§8.
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w
okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi - od wszystkich ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy (ryzyk budowlanych), w
wysokości ………………….. PLN (na kwotę brutto całkowitej wartości umownej + 5% wartości umownej
jako zabezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie),
2. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu właściwe polisy do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Niedostarczenie przez Wykonawcę właściwych polis skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy
Wykonawcy, co pociąga za sobą skutki przewidziane §24, ust. 3. pkt. 1)c).
4. Umowy ubezpieczeniowe wymienione w pkt. 1 muszą obejmować Podwykonawców w takim zakresie jak
Wykonawców.
REALIZACJA ROBÓT

§9.
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją techniczną i nie wnosi do niej zastrzeŜeń.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z terenem budowy oraz warunkami realizacji zamówienia i nie
wnosi zastrzeŜeń w tym zakresie.
3. Braki związane z nieznajomością terenu budowy przez Wykonawcę nie będą mogły stanowić o zmianie
terminu realizacji robót.

§10.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy terminu
zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego
obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do
zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
2. Inspektor Nadzoru i Zamawiający uprawnieni są do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w
szczególności ich jakości, terminowości i uŜycia właściwych materiałów oraz do Ŝądania utrwalenia wyników
kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

§11.
1. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia pełną dokumentację powykonawczą, w
terminie nie krótszym niŜ 3 dni przed przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru
końcowego.
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE LUB ZANIECHANE WYNIKŁE PRZY REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY, ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

§12.
1. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie
takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie uzna za niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, a Wykonawca powinien zrealizować kaŜdą zmianę.

§13.
1. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie ujęte w dokumentach a ściśle związane z przedmiotem umowy warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji, niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, jeŜeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych
zamówienia dodatkowego nie moŜna oddzielić od zamówienia podstawowego lub wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

2. Przez roboty zamienne uznaje się roboty nie wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia
odpowiadające zmianom w rozwiązaniach projektowych oraz rozwiązaniom zamiennym w stosunku do
przewidzianych w projekcie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
3. Roboty dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie na podstawie odrębnej umowy.
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy nie wolno ich
realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne działania Wykonawcy w tym
zakresie będą bezskuteczne.
5. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
6. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru sporządza Protokół konieczności robót dodatkowych lub
zamiennych, ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót.
7. Wykonawca sporządza przedmiar i szczegółowy kosztorys robót dodatkowych lub zamiennych i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania.
8. Inspektor Nadzoru przedkłada niezwłocznie Zamawiającemu informacje, o których mowa w punkcie 5, a
zaopiniowane dokumenty, o których mowa w punkcie 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
konieczności ich wykonania. Ostateczną decyzję o wykonaniu tych robót podejmuje Zamawiający.
9. JeŜeli roboty dodatkowe lub zamienne, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, uŜywana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, za
wykonane roboty.
10. JeŜeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego szczegółową kalkulację ceny jednostkowej
tych robót z zastrzeŜeniem zapisów punktu 18.
11. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 7 oraz przedstawić Zamawiającemu
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian.
12. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz termin siedmiodniowy, o którym
mowa w punkcie 8, moŜe być wydłuŜony. KaŜdorazowe wydłuŜenie terminu wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy - roboty zaniechane - ze względu
na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia złoŜonego
Wykonawcy przez Zamawiającego.
14.
W
przypadku
wystąpienia
robót
zaniechanych
Wykonawca
sporządza
przedmiar
i szczegółowy kosztorys robót zaniechanych i przekazuje Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. Inspektor
Nadzoru przedkłada niezwłocznie Zamawiającemu w/w zaopiniowany dokument w celu ostatecznego
zatwierdzenia.
15. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje
kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty
wynikające z iloczynu ilości niewykonanych jednostek robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.
16. Roboty uzupełniające, których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ofertowej, Wykonawca
zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na przedmiotowe roboty ustalające zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji.
17. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 15, będzie ustalone odrębnym kosztorysem,
sporządzonym w oparciu o składniki kalkulacyjne przyjęte w kosztorysie ofertowym.
18. JeŜeli elementy robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających nie odpowiadają opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, za wymienione roboty zostaną przyjęte
średnie stawki rynkowe przyjęte w katalogu informacji o cenach materiałów budowlanych za ostatni kwartał w
publikacjach Sekocenbudu lub równowaŜnych.
MATERIAŁY

§14.
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uŜyciu materiałów własnych.
2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą spełniać wszelkie wymogi Specyfikacji Technicznej,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami), i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) to jest:
- posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla
danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,
- być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła
pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi
świadectwami.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego
źródła uzyskują zatwierdzenie.
4. Zamawiający, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo Ŝądać okazania w/w dokumentów od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowych i ilościowych, stosowanych materiałów oraz
wyrobów budowlanych.
5. W przypadku o ile badania wykaŜą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z
obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi
Wykonawca. Jednocześnie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50 000PLN za kaŜde takie zdarzenie.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu
umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, niespełniających wymogów norm,
obowiązujących przepisów oraz wymagań wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót.
7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8. KaŜda robota, w której wykorzystano materiały niespełniające zapisów pkt.2. nie zostanie przyjęta do
odbioru.
9. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sukcesywnie Inspektorowi Nadzoru niezbędne atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty na materiały i urządzenia uŜyte do realizacji przedmiotu umowy wydane przez
uprawnione jednostki, najpóźniej w dniu odbioru danego elementu robót. Komplet tych dokumentów
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru.
10. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora Nadzoru bądź Zamawiającego
wątpliwości, co do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych materiałów Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wskazanych wątpliwych odcinków kanałów oraz zlecenia
wszelkich niezbędnych ekspertyz. W przypadku, gdy zostaną ujawnione nieprawidłowości, koszty w/w prac
ponosi Wykonawca, a Zamawiający ma prawo stosownie obniŜyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY I PROCEDURY

§15.
1. Strony ustalają poniŜsze zasady odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów:
2.1. Odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu nie później niŜ 2 dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy. Dokonanie odbioru będzie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
JeŜeli Inspektor Nadzoru nie zostanie poinformowany w powyŜszy sposób o zakończeniu robót zanikających
lub podlegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, odkryć te roboty lub wykonać
rozkopy niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
2.2. Odbiór częściowy robót wykonanych zgodnie z zapisami niniejszej umowy - stanowiący podstawę do
wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę po wykonaniu zadania/zadań..
2.3 Protokół odbioru częściowego

2.4 Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu inspektora nadzoru sporządzonego przez wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”,
i gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o
gotowości odbioru. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru
rzeczywiście wykonanych robót dla kaŜdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych
rozbieŜności w trakcie realizacji robót, róŜnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót.
Zamawiający zastrzega, Ŝe róŜnica pomiędzy przedmiarem robót a obmiarem rzeczywiście wykonanych robót
nie powoduje zwiększenia ostatecznej wysokości ryczałtowej ceny umownej.
2.5. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,
b) protokoły odbiorów technicznych, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego
na wbudowane materiały dla całości robót objętych przedmiotową umową,
c) dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
d) protokóły badań i sprawdzeń,
e) wykaz i obmiar, o których mowa ust. 2.4.
2.6 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot
umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
2.7.Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty
rozpoczęcia odbioru.
2.8 Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego.
3. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego
przedmiotu umowy:
3.1. Odbiór robót przebiegać będzie następująco:
a) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń kierownik
budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiągnięcie
gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu odbioru wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie
Zamawiającego po spełnieniu poniŜszych warunków.
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
-

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

-

specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

-

recepty i ustalenia technologiczne,

-

dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia,

-

dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

-

oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

-

wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,

-

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wydane zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

-

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i
ewentualnie programem zapewnienia jakości,

-

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,

-

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

-

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jeŜeli
będzie taka potrzeba równieŜ w wersji cyfrowej,

-

instrukcje eksploatacyjne,

-

opinię konserwatora zabytków, jeŜeli wystąpi taka konieczność,

-

wykaz wykonanych przyłączy wraz z długością przyłącza i numerem działki oraz adresem
zamieszkania właściciela,

-

oświadczenia od wszystkich właścicieli lub uŜytkowników działek na których prowadzone
były roboty budowlane będące przedmiotem odbioru, w którym właściciel oświadcza, Ŝe teren
będący jego własnością po zakończeniu robót został naleŜycie uporządkowany i przywrócony
do stanu pierwotnego, oraz Ŝe zrzeka się jakichkolwiek roszczeń co do odszkodowań
związanych z prowadzoną inwestycją,

- oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej
b) Po uzyskaniu wszystkich dokumentów, zgodnie z pkt. a, Zamawiający zawiadomi o zakończeniu realizacji
przedmiotu odbioru i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania organy wymienione w art. 56.1 prawa
budowlanego. W przypadku wniesienia uwag przez te organy zamawiający po uzgodnieniu z wykonawcą
wyznaczają:
- termin usunięcia usterek,
- termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych.
c) Zamawiający zawiadomi właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu lub złoŜy wniosek o udzielenie
pozwolenia na uŜytkowanie
- w ciągu 5 dni od pisemnego oświadczenia przez organy, o których mowa w art. 56 prawa budowlanego o
braku sprzeciwu i uwag do wykonania przedmiotu odbioru i dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych
dokumentów, lub
- po upływie 21 dni od daty wysłania powiadomienia stosownych organów o zakończeniu budowy i zamiarze
przystąpienia do uŜytkowania obiektu w przypadku braku pisemnego stanowiska tych organów,
- w ciągu 5 dni od pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę o usunięciu usterek i wykonaniu zaleceń
stosownych organów oraz robót dodatkowych niezbędnych do uŜytkowania obiektu budowlanego.
d) Po spełnieniu warunków o których mowa w pkt. c Zamawiający zawiadomi właściwy organ o zakończeniu
budowy obiektu lub złoŜy wniosek o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie.
e) Po otrzymaniu ostatniego pozwolenia lub nie wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ Zamawiający w
ciągu 3 dni roboczych powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna czynności odbiorowe i kończy najpóźniej w
14 dniu od daty powołania komisji odbioru.
3.2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uwaŜa się datę zakończenia przez komisję odbioru czynności
odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony
na formularzu określonym przez Zamawiającego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego obiektu
będzie dniem początku biegu terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości przedmiotu umowy z
tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
3.3. JeŜeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia - moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia:
- jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moŜe Ŝądać
odpowiedniego obniŜenia wynagrodzenia wykonawcy,
- jeŜeli uniemoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moŜe odstąpić od
umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
3.4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

4. Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w czasie trwania tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - aŜ do czasu usunięcia tych wad.
4. Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do uŜytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez zarządzającego.
5. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu robót po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia
wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad.
6. Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu
gwarancji ustalonego w umowie.
7. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza takŜe
termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.
8. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi.
9. Pod pojęciem wad i usterek rozumiane są jakiekolwiek odstępstwa od naleŜytego wykonania
przedmiotu umowy.
PODWYKONAWCY

§16.
1. Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy zostanie wykonany osobiście, z udziałem Podwykonawców, w
następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………
2. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 1 Wykonawca
zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem ich
na roboty, projekty umów lub umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót
do wykonania przez Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega, Ŝe ustalone dla Podwykonawcy ceny nie
mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na ten zakres robót.
3. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawiającego zgłoszonego w terminie 14 dni od daty złoŜenia u
Zamawiającego umowy lub projektu umowy o których mowa w ust. 2 oznaczać będzie akceptacje tych
umów. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu w terminie 5
dni od jej zawarcia wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z
Podwykonawcą.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich
stosunku prawnego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia na jego rzecz od
Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu naleŜności
z racji wykonania przez nich robót budowlanych na rzecz Wykonawcy.
6. W przypadku niedopełnienia obowiązków o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający
władny jest zatrzymać naleŜność wynikającą z faktury lub obniŜyć kwotę płatności wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwotę naleŜną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek
roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.
7. W przypadku nie złoŜenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 bądź złoŜenie tylko niektórych,
Zamawiający moŜe wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za roboty, które zostały zrealizowane
przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złoŜyli
oświadczenia.
8. Nie zapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom naleŜnego im wynagrodzenia zwalnia
Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej
zatrzymanych kwot o których mowa w ust. 6. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej
płatności w stosunku do Podwykonawców obciąŜają Wykonawcę.

9. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców robót rozliczanych przez Wykonawcę fakturami
częściowymi, złoŜenie oświadczeń Podwykonawców o których mowa w ust. 5 stwierdzających
wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji wykonywanych na jego
rzecz robót budowlanych, niezbędne jest przy kaŜdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.
11. Umowy, o których mowa wyŜej powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
WYNAGRODZENIE

§17.
1. Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie ryczałtowe, nie ulegające zmianie, ustalone na podstawie złoŜonej oferty na kwotę –
……………………… złotych brutto (słownie: …………………………………….........................) w tym
naleŜny podatek VAT w wysokości 22 %, tj. ………………………
złotych (słownie:
…………………………………………………………………………………….), z zastrzeŜeniem punktu 2-4.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 moŜe ulec zmianie w przypadku wykonania robót zamiennych lub
zaniechania wykonania części zakresu robót, na które strony sporządzą protokół konieczności przed terminem
ich wykonania, stanowiący podstawę określenia zmian wynagrodzenia i sporządzenia aneksu do umowy.
3. Wartość robót zamiennych nie moŜe spowodować przekroczenia ustalonego wynagrodzenia w ust. 1
niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartości elementów niewykonanych, niezaleŜnie od przyczyny
powstania róŜnic, przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w kosztorysie ofertowym.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT

§18.
1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi na podstawie dokumentów
rozliczeniowych:
- obmiarów robót faktycznie wykonanych,
- protokołów odbioru robót,
- faktur wystawionych przez Wykonawcę,
- dokumentacji powykonawczej,
- cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych.
1.1. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane roboty odbywać się biedzie dwóch transzach
- fakturami częściowymi za roboty wykonane zgodnie z zapisami §15 niniejszej umowy i odebrane przez
Zamawiającego protokołem odbioru częściowego wg zadań określonych przez Zamawiającego – Zadanie Nr
1, Zadanie Nr 2.
2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru danego
etapu/zadania robót,
3. Wszystkie protokoły będą podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Pierwsza faktura moŜe być wystawiona po realizacji przez Wykonawcę Zadania Nr 1 zakresu przedmiotu
umowy opisanego w §1, ust 3, pkt a niniejszej umowy.
5. Druga faktura moŜe być wystawiona po realizacji przez Wykonawcę Zadania Nr 2 zakresu przedmiotu
umowy opisanego w §1, ust 3, pkt b niniejszej umowy.
6. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej umowy i oddzielnie
dla ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.

§19.
1. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys powykonawczy protokół odbioru oraz
pełną dokumentacją powykonawczą.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w pkt. 1 lub ich niekompletności, rozliczenie
końcowe zostanie przesunięte do czasu przedstawienia brakujących dokumentów.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

§20.
1.

2.

3.

Za
wykonanie
przedmiotu
umowy
Wykonawca
otrzyma
wynagrodzenie
w terminie do 30 dni od dnia przedłoŜenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w §18.
W przypadku dostarczenia dokumentów o których mowa w ust. 1, zawierających błędy,
niekompletnych termin zapłaty 30 dni rozpoczyna bieg od daty usunięcia błędów, złoŜenia
kompletnych dokumentów rozliczeniowych.
Termin zapłaty dla wszystkich płatności objętych niniejszą umową wynosi 30 dni.

§21.
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury, przelewem na konto Wykonawcy –
…………………………………, nr konta ………………………………………………………..
2. Za datę płatności uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od
naleŜności określonej w fakturze.
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY

§22.
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy w kwocie ………………………zł. (słownie: …………………………) stanowiącej 5 %
wynagrodzenia umownego określonego w §17 ust. 1 umowy.
2. Tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci
………………………………………...
3. Zamawiający moŜe na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zapewniający ciągłość zabezpieczenia i nie moŜe
powodować zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy moŜe wyrazić zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z
naleŜności za częściowo wykonane roboty budowlane tj. za I etap - wykonanie sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w terminie do 31.07.2010 roku. w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przed
zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia 30 % kwoty zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie słuŜyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania
umowy oraz gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady.
6. Udzielona gwarancja musi zawierać zobowiązanie gwaranta „do zapłacenia kwoty do wysokości gwarancji
po otrzymaniu pierwszego pisemnego Ŝądania zapłaty wystawionego przez Zamawiającego i nie moŜe
zawierać klauzuli o nieodwołalności.
7. Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiającego za naleŜycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota …………………...…) .
8. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia (kwota ……………………………), pozostawione zostanie na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niŜ w
15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.
9. Zamawiający na Ŝądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie,
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niŜ pienięŜna, pozostawiając
w
dokumentacji
jego
kopię
poświadczoną
za
zgodność
z oryginałem.
10. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z
powstałymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiającego.
11.W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad i
usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci
ich usunięcie osobie trzeciej ze środków wniesionych na zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
GWARANCJA i RĘKOJMIA

§23.
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości robót na cały przedmiot umowy i rękojmi za wady w
terminie …………..….. miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu.
Szczegółowe warunki gwarancji zawiera Karta gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych stanowiąca
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość
uŜytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni
od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach, jeŜeli będzie to moŜliwe technicznie lub w
innym terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów, ponosząc je w całości.
5. Usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciąŜących na nim obowiązków, Zamawiający moŜe na jego
koszt usunąć wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania przedmiotu umowy.
7. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytlu rękojmi za
wady /art. 556-576 kodeksu cywilnego, oraz z art. 657 kodeksu cywilnego/.
ODSZKODOWANIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§24.
1. Strony postanawiają, iŜ obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne
z zastrzeŜeniem postanowienia ust. 2.
2. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe odstąpienie od umowy, o którym mowa w §25 ust. 1, pkt. 1.2. podpunkt c)
nie rodzi w Ŝadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym równieŜ z tytułu kar umownych po
stronie Zamawiającego.
3. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie danego etapu robót określonego w niniejszej umowie w wysokości 0,05%
wartości wynagrodzenia brutto dla danego etapu robót, za kaŜdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu
określonego w harmonogramie finansowo - rzeczowym realizacji robót.
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,03%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
c) za odstąpienie od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §17 ust. 1 umowy,
d) z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych w przedmiocie odbioru umoŜliwiających jednak jego
uŜytkowanie, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach za odstąpienie od umowy Wykonawcy z
winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
4. Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeŜeli kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.
5. Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane
z kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, a następnie mogą być potrącane z bieŜących płatności
realizowanych na rzecz Wykonawcy.
6. Kara pienięŜna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 21
dni od wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym Ŝądaniem zapłaty, z zastrzeŜeniem punktu 5.

§25.
1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawcy:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, Ŝe nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających
z umowy (np. płatności, bądź przekazanie terenu budowy).

1.2. Zamawiającemu:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty z przyczyn nie zaleŜnych od Zamawiającego i ich nie
wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni.
b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami,
albo teŜ w inny sposób powaŜnie naruszy zobowiązania umowne.
c) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty
kar umownych i odszkodowania.
d) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź zajęcia majątku Wykonawcy.

§26.
1.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§27.
1. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
2. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty
odstąpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obowiązku Zamawiający
przy udziale Inspektora
Nadzoru dokona czynności spisu inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.
3. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Koszt robót i czynności
zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy.
4. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie moŜe wykorzystać do realizacji innych robót. O ile
przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych
materiałów i przejąć je.
5. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały
i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 30 dni po terminie przerwania robót.
6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczające.
7. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robot i zapłaty za wykonane roboty do dnia
odstąpienia od umowy. JeŜeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi
zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.
8. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

§28.
Poza przypadkami określonymi w §24 strony mogą odstąpić od umowy na zasadach ogólnych prawa
cywilnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29.
1. KaŜda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie siedziby – adresu i telefonów.

§30.
1. Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu oraz usuwania
wszelkich wad i usterek, co najmniej 1 raz na pół roku. Z dokonanych przeglądów zostanie sporządzony
protokół. Dokonane przeglądy odnotowane będą równieŜ w ksiąŜce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez
Zamawiającego.

§31.
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej
oraz zgody obu stron pod rygorem niewaŜności takich zmian.
2. Wykonawca nie moŜe dokonać bez zgody Zamawiającego cesji praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem niewaŜności bezwzględnej takiej czynności.

§32.
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót

budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego.
2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji
obu stron, w przypadku braku moŜliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny wg miejsca siedziby Zamawiającego.

§33.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz 1058) i Kodeksu Cywilnego w kolejności jak zapisano.

§34.
1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający, a
jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
...................................................

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Załącznik nr 1 do umowy nr OR. 342 - ………../10, , z dnia …………………… 2010r.

Karta gwarancyjna wykonanych robót w okresie gwarancji sporządzona w dniu ……………………
A. Zamawiający: Gmina Wiślica
B. Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
C. Umowa: nr OR. 342- /10, zawarta w dniu …………………………….
D. Przedmiot umowy:

roboty budowlane wykonane przewidziane do wykonania w ramach operacji „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica” objętej Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej"
E. Charakterystyka przedmiotu, gwarancji umowy:
- prace budowlane,
F.
Data odbioru przedmiotu umowy: ……………….. rok.
G. Ogólne warunki gwarancji jakości
G.1. Wykonawca oświadcza, Ŝe objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z
warunkami
technicznymi,
umową,
zasadami
wiedzy
technicznej
i przepisami prawa w tym m. in. techniczno-budowlanymi i ochrony środowiska.
G.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za:
- wady przedmiotu umowy, zmniejszające wartość uŜytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych
urządzeń..
- wady obiektu dotyczące niezgodności rozwiązań z ustalonymi dokumentacjami,
- niekompletność wykonanych prac,
- niezgodności wykonanych prac z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, opisem
przedmiotu zamówienia w SIWZ.
G.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji równieŜ za części zrealizowane przez Podwykonawców.
G.4. Okres gwarancji wynosi ………….. miesięcy, licząc od dnia spisania końcowego protokołu odbioru.
G.5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad lub usterek ujawnionych po
odbiorze .
G.6. Ustala się poniŜsze terminy usuwania wad – natychmiast tj. w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o
stwierdzonych wadach lub usterkach, jeŜeli będzie to moŜliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony.
G.7. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
ponosząc je w całości.
G.8. Usunięcie wad lub usterek winno być stwierdzone protokolarnie.
G.9. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciąŜących na nim obowiązków, Zamawiający moŜe na jego koszt
usunąć wady lub usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania przedmiotu umowy.
G.10. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
/art. 556-576 kodeksu cywilnego, oraz z art. 657 kodeksu cywilnego/.
G.11. Niewykonanie obowiązków przez Wykonawcę wynikających z niniejszej gwarancji w okresie gwarancji
powoduje jego odpowiedzialność w art. 471 kodeksu cywilnego, oraz art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.
G.12. Strony wspólnie ustalają, iŜ przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego. Dokładną datę dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o niej
Gwaranta a piśmie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Udzielający gwarancji

Przyjmujący gwarancję

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11
PRZEDMIAR

Lp.
1
1.1

Podst

Opis i wyliczenia
Sieć wodociągowa rozdzielcza
Roboty ziemne

j.m.

Poszcz

Razem

1 KNR 2-01
d.1.1 0118-01
WD 07-06

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V

m3

1012.7

m3

1012.700
RAZEM

2 KNR 2-01
d.1.1 0218-01
WD 07-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II

m3

3521

m3

3521.000
RAZEM

3 KNR 2-01
d.1.1 0218-02
WD 07-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

4033.5

m3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.81.5 m

m3

391.2

m3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

448.2

m3

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

8693.8

m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

7708.8

m2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

6842.2

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II szerokość 0.8-1.5 m

m3

338.1

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.IIIIV

m3

422.1

m3

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuŜ 1
m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

791.5

m3

PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 20 cm - Ŝwir

m2

1770.3

m2

422.100

791.500
RAZEM

12 KNR 2-28
d.1.1 0501-06
WD 07-06

338.100

422.100
RAZEM

11 KNR 2-01
d.1.1 0416-01
WD 07-06

6842.200

338.100
RAZEM

10 KNR 2-01
d.1.1 0320-05
WD 07-06

7708.800

6842.200
RAZEM

9 KNR 2-01
d.1.1 0320-04
WD 07-06

8693.800

7708.800
RAZEM

8 KNR 2-01
d.1.1 0230-01
WD 07-06

448.200

8693.800
RAZEM

7 KNR 2-01
d.1.1 0322-02
WD 07-06

391.200

448.200
RAZEM

6 KNR 2-01
d.1.1 0322-01
WD 07-06

4033.500

391.200
RAZEM

5 KNR 2-01
d.1.1 0317-05
WD 07-06

3521.000

4033.500
RAZEM

4 KNR 2-01
d.1.1 0317-04
WD 07-06

1012.700

791.500

1770.300
RAZEM

1770.300

13 KNR 2-28
d.1.1 0501-04
WD 07-06

PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek

m2

1770.3

m2

1770.300
RAZEM

14 KNR 2-28
d.1.1 0501-05
WD 07-06

PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 15 cm - piasek

m2

578.7

m2

578.700
RAZEM

15 KNR 2-28
d.1.1 0501-09
WD 07-06

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek

m3

173.6

m3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4
m

szt.

767

szt.

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym

m-g

600

m-g

18 KNR 2-28
d.1.2 0301-04
WD 07-06

Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm
+ taśma oznacznikowa

m

3557

m

3557.000

Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm
+ taśma oznacznikowa

m

1771

m

Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm +
taśma oznacznikowa

m

99

m

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury
160 mm - łuki

szt.

16

szt.

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury
110 mm - łuki

szt.

6

szt.

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury
160 mm - dwukielichy

szt.

16

szt.

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury
110 mm - dwukielichy

szt.

11

szt.

6.000

16.000
RAZEM

24 KNR 2-28
d.1.2 0304-03
WD 07-06

16.000

6.000
RAZEM

23 KNR 2-28
d.1.2 0304-04
WD 07-06

99.000

16.000
RAZEM

22 KNR 2-28
d.1.2 0304-03
WD 07-06

1771.000

99.000
RAZEM

21 KNR 2-28
d.1.2 0304-04
WD 07-06

3557.000

1771.000
RAZEM

20 KNR 2-28
d.1.2 0301-02
WD 07-06

600.000

Roboty montaŜowe

RAZEM
19 KNR 2-28
d.1.2 0301-03
WD 07-06

767.000

600.000
RAZEM

1.2

173.600

767.000
RAZEM

17 kalk.indyw.
d.1.1 WD 07-06

578.700

173.600
RAZEM

16 KNR 2-01
d.1.1 0607-01
WD 07-06

1770.300

16.000

11.000
RAZEM

11.000

25 KNR 2-28
d.1.2 0304-02
WD 07-06

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury
90 mm - dwukielichy

szt.

2

szt.

2.000
RAZEM

26 KNR 2-28
d.1.2 0309-04
WD 07-06

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej
150 mm

szt.

22

szt.

22.000
RAZEM

27 KNR 2-28
d.1.2 0309-03
WD 07-06

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej
100 mm

szt.

4

szt.

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80
mm

szt.

2

szt.

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80
mm - przy hydrantach

szt.

14

szt.

Hydranty poŜarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej
80 mm

szt.

14

szt.

DemontaŜ hydrantu nadziemnego o śr.nom. 80 mm

kpl.

1

kpl.

Hydranty poŜarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej
80 mm - ponowny montaŜ /bez mat. i samoch/

szt.

1

szt.

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom.150 mm

szt.

55

szt.

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom.100 mm

szt.

39

szt.

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom.80 mm

szt.

8

szt.

Deskowanie ław fundamentowych

m2

56.7

m2

39.000

8.000
RAZEM

36 KNR 2-18
d.1.2 0607-01
WD 07-06

55.000

39.000
RAZEM

35 KNR 2-18
d.1.2 0112-02
WD 07-06

1.000

55.000
RAZEM

34 KNR 2-18
d.1.2 0112-03
WD 07-06

1.000

1.000
RAZEM

33 KNR 2-18
d.1.2 0112-04
WD 07-06

14.000

1.000
RAZEM

32 KNR 2-28
d.1.2 0311-07
WD 07-06

14.000

14.000
RAZEM

31 KNR 4-05I
d.1.2 0227-03
WD 07-06

2.000

14.000
RAZEM

30 KNR 2-28
d.1.2 0311-07
WD 07-06

4.000

2.000
RAZEM

29 KNR 2-28
d.1.2 0309-02
WD 07-06

22.000

4.000
RAZEM

28 KNR 2-28
d.1.2 0309-02
WD 07-06

2.000

8.000

56.700
RAZEM

56.700

37 KNR 2-18
d.1.2 0609-01
WD 07-06

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki
oporowe

m3

6.3

m3

6.300
RAZEM

38 KNR 2-28
d.1.2 0316-01
WD 07-06

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do
110 mm

prób.

9

prób.

9.000
RAZEM

39 KNR 2-28
d.1.2 0316-02
WD 07-06

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 160
mm

prób.

18

prób.

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m

27

odc.200m

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym

kpl.

42

kpl.

2.1
42 KNR 2-01
d.2.1 0118-01
WD 07-06

Roboty ziemne
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V

m3

40

m3

40.000

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

72

m3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

8

m3

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

45

m2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

72

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.IIIIV

m3

8

m3

48 KNR 2-28
d.2.2 0401-01
WD 07-06

Roboty montaŜowe
Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych

szt.

72.000

8.000
RAZEM

2.2

45.000

72.000
RAZEM

47 KNR 2-01
d.2.1 0320-05
WD 07-06

8.000

45.000
RAZEM

46 KNR 2-01
d.2.1 0230-01
WD 07-06

72.000

8.000
RAZEM

45 KNR 2-01
d.2.1 0326-08
WD 07-06

40.000

72.000
RAZEM

44 KNR 2-01
d.2.1 0317-05
WD 07-06

42.000

Przejścia sieci wodociągowej przez przeszkody

RAZEM
43 KNR 2-01
d.2.1 0221-08
WD 07-06

27.000

42.000
RAZEM

2

18.000

27.000
RAZEM

41 KNR 2-19
d.1.2 0134-02
WD 07-06

9.000

18.000
RAZEM

40 KNR 2-18
d.1.2 0803-01
WD 07-06

6.300

8.000

2

szt.

2.000
RAZEM

49 KNR 2-28
d.2.2 0402-08
WD 07-06

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 273/10 mm w
gruntach kat. III-IV + płozy + manszety

m

27

m

27.000
RAZEM

50 KNR 2-18
d.2.2 0104-06
WD 07-06

Sieci wodociągowe w miastach - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej
273/8 mm + płozy + manszety

m

34

m

Sieci wodociągowe w miastach - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej
219/7.1 mm + płozy + manszety

m

16

m

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury dwudzielne Arot

zabezp.

1

zabezp.

53 KNR 2-31
d.2.3 0202-01
WD 07-06

Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz.
10 cm

m2

270

m2

270.000

Nawierzchnia Ŝwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz.
8 cm

m2

270

m2

3.1
55 KNR 2-01
d.3.1 0118-01
WD 07-06

Roboty ziemne
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V

m3

61.4

m3

61.400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II

m3

40.4

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

55.3

m3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.81.5 m

m3

4.5

m3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

6.1

m3

55.300

4.500
RAZEM

59 KNR 2-01
d.3.1 0317-05
WD 07-06

40.400

55.300
RAZEM

58 KNR 2-01
d.3.1 0317-04
WD 07-06

61.400

40.400
RAZEM

57 KNR 2-01
d.3.1 0218-02
WD 07-06

270.000

Przyłacza wodociągowe poza granicami nieruchomosci odbiorców wody (koszty kwalifikowalne)

RAZEM
56 KNR 2-01
d.3.1 0218-01
WD 07-06

270.000

270.000
RAZEM

3

1.000

Renowacja nawierzchni

RAZEM
54 KNR 2-31
d.2.3 0202-03
WD 07-06

16.000

1.000
RAZEM

2.3

34.000

16.000
RAZEM

52 KNR 2-19
d.2.2 0218-01
WD 07-06

27.000

34.000
RAZEM

51 KNR 2-18
d.2.2 0104-05
WD 07-06

2.000

4.500

6.100
RAZEM

6.100

60 KNR 2-01
d.3.1 0322-01
WD 07-06

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

149.6

m2

149.600
RAZEM

61 KNR 2-01
d.3.1 0230-01
WD 07-06

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

82.3

m3

82.300
RAZEM

62 KNR 2-01
d.3.1 0320-04
WD 07-06

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II szerokość 0.8-1.5 m

m3

4

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.IIIIV

m3

5.2

m3

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuŜ 1
m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

14.8

m3

PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - Ŝwir

m2

26.4

m2

PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek

m2

64.8

m2

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek

m3

5.8

m3

68 KNR 2-28
d.3.2 0314-02
WD 07-06

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm

m

108

m

108.000

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm

kpl.

2

kpl.

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 50
mm

szt.

5

szt.

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.57/3.5 mm

szt.

5

szt.

2.000

5.000
RAZEM

71 KNR 2-18
d.3.2 0114-01
WD 07-06

108.000

2.000
RAZEM

70 KNR 2-28
d.3.2 0309-01
WD 07-06

5.800

Roboty montaŜowe

RAZEM
69 KNR 2-28
d.3.2 0313-02
WD 07-06

64.800

5.800
RAZEM

3.2

26.400

64.800
RAZEM

67 KNR 2-28
d.3.1 0501-09
WD 07-06

14.800

26.400
RAZEM

66 KNR 2-28
d.3.1 0501-04
WD 07-06

5.200

14.800
RAZEM

65 KNR 2-28
d.3.1 0501-04
WD 07-06

4.000

5.200
RAZEM

64 KNR 2-01
d.3.1 0416-01
WD 07-06

82.300

4.000
RAZEM

63 KNR 2-01
d.3.1 0320-05
WD 07-06

149.600

5.000

5.000
RAZEM

5.000

72 kalk.indyw.
d.3.2 WD 07-06

Złączki Fischer

szt.

7

szt.

7.000
RAZEM

73 KNR 2-18
d.3.2 0607-01
WD 07-06

Deskowanie ław fundamentowych

m2

2.7

m2

2.700
RAZEM

74 KNR 2-18
d.3.2 0609-01
WD 07-06

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki
oporowe

m3

0.3

m3

75 KNR 2-31
d.3.3 0202-01
WD 07-06

Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz.
10 cm

m2

42

m2

42.000

Nawierzchnia Ŝwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz.
8 cm

m2

42

m2

4.1
77 KNR 2-01
d.4.1 0118-01
WD 07-06

Roboty ziemne
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V

m3

214.1

m3

214.100

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II

m3

153.3

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

192.7

m3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.81.5 m

m3

17

m3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

21.4

m3

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

567.8

m2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

297.8

m3

21.400

567.800
RAZEM

83 KNR 2-01
d.4.1 0230-01
WD 07-06

17.000

21.400
RAZEM

82 KNR 2-01
d.4.1 0322-01
WD 07-06

192.700

17.000
RAZEM

81 KNR 2-01
d.4.1 0317-05
WD 07-06

153.300

192.700
RAZEM

80 KNR 2-01
d.4.1 0317-04
WD 07-06

214.100

153.300
RAZEM

79 KNR 2-01
d.4.1 0218-02
WD 07-06

42.000

Przyłacza wodociągowe w granicach nieruchomości odbiorców wody (koszty niekwalifikowalne)

RAZEM
78 KNR 2-01
d.4.1 0218-01
WD 07-06

42.000

42.000
RAZEM

4

0.300

Renowacja nawierzchni

RAZEM
76 KNR 2-31
d.3.3 0202-03
WD 07-06

2.700

0.300
RAZEM

3.3

7.000

297.800

567.800

RAZEM
84 KNR 2-01
d.4.1 0320-04
WD 07-06

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II szerokość 0.8-1.5 m

m3

15

m3

15.000
RAZEM

85 KNR 2-01
d.4.1 0320-05
WD 07-06

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.IIIIV

m3

18

m3

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuŜ 1
m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

53.6

m3

PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - Ŝwir

m2

100.2

m2

PodłoŜa z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek

m2

234

m2

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek

m3

20

m3

90 KNR 2-28
d.4.2 0314-02
WD 07-06

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm

m

390

m

390.000

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 160 mm

kpl.

3

kpl.

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm

kpl.

2

kpl.

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 50
mm

szt.

3

szt.

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.57/3.5 mm

szt.

3

szt.

Złączki Fischer

szt.

23

szt.

3.000

3.000
RAZEM

95 kalk.indyw.
d.4.2 WD 07-06

2.000

3.000
RAZEM

94 KNR 2-18
d.4.2 0114-01
WD 07-06

3.000

2.000
RAZEM

93 KNR 2-28
d.4.2 0309-01
WD 07-06

390.000

3.000
RAZEM

92 KNR 2-28
d.4.2 0313-02
WD 07-06

20.000

Roboty montaŜowe

RAZEM
91 KNR 2-28
d.4.2 0313-03
WD 07-06

234.000

20.000
RAZEM

4.2

100.200

234.000
RAZEM

89 KNR 2-28
d.4.1 0501-09
WD 07-06

53.600

100.200
RAZEM

88 KNR 2-28
d.4.1 0501-04
WD 07-06

18.000

53.600
RAZEM

87 KNR 2-28
d.4.1 0501-04
WD 07-06

15.000

18.000
RAZEM

86 KNR 2-01
d.4.1 0416-01
WD 07-06

297.800

3.000

23.000
RAZEM

23.000

96 KNR 2-15
d.4.2 0118-01
WD 07-06

Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 20 mm

szt.

15

szt.

15.000
RAZEM

97 KNR 2-15
d.4.2 0112-04
WD 07-06

Zawór antyskaŜeniowy EA 251 fi 32 mm

szt.

15

szt.

15.000
RAZEM

98 KNR 2-15
d.4.2 0112-04
WD 07-06

Filtr z osadnikiem fi 32 mm

szt.

15

szt.

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grub.do 40
cm

szt.

14

szt.

Deskowanie ław fundamentowych

m2

1.6

m2

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki
oporowe

m3

0.2

m3

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze

kpl.

15

kpl.

Przyłacze typu C

kpl

14

kpl

Przyłacze typu E

kpl

1

kpl

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

1

szt.

14.000

1.000
RAZEM

105 KNR 2-28
d.4.2 0406-05
WD 07-06

15.000

14.000
RAZEM

104 kalk.indyw.
d.4.2 WD 07-06

0.200

15.000
RAZEM

103 kalk.indyw.
d.4.2 WD 07-06

1.600

0.200
RAZEM

102 KNR 2-28
d.4.2 0315-01
WD 07-06

14.000

1.600
RAZEM

101 KNR 2-18
d.4.2 0609-01
WD 07-06

15.000

14.000
RAZEM

100 KNR 2-18
d.4.2 0607-01
WD 07-06

15.000

15.000
RAZEM

99 KNR 4-01
d.4.2 0208-04
WD 07-06

15.000

1.000

1.000
RAZEM

1.000

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Skorocice, Kobylniki, Skotniki
Dolne, Skotniki Górne, Chotel Czerwony, Hołudza, Brzezie, Łatanice, Wiślica, Gorysławice,
Jurków, Gluzy

Załącznik Nr 14A
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - 47 szt
PRZEDMIAR

L
p.

Podsta
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

1

ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK

1 KNNR 1
d. 0111-01
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km

0.0115+0.028+0.009+0.002+0.037+0.04+0.005+0.009+0.016+0.004+0.111+0.012+0.15+0.003
+0.033+0.027+0.033+0.008+0.022+0.04+0.015+0.039+0.015+0.0353+0.096+0.010+0.006+0.0
14+0.014+0.002+0.013+0.018+0.008+0.049+0.06+0.017+0.045+0.048+0.067+0.084+0.050+0.
03+0.08+0.027+0.021+0.006+0.032

km

Poszcz

1.502

RAZEM
2 KNR 2d. 01 01251 01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem

731.390

RAZEM
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III

m3

3.45+10.83+3.036+0.8+11.53+12.40+1.5+3.04+4.8+1.2+34.71+3.6+4.5+8.496+10.236+7.95+1
2.509+3.934+8.25+10.48+4.50+14.182+4.50+13.489+63.077+3.43+1.925+4.14+4.20+0.6+4.55
+4.75+2.8+18.956+22.701+6.578+14.562+14.472+21.222+34.069+18.564+14.229+28.486+9.0
12+8.484+2.10+10.572

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV:

420.191

RAZEM
Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

507.401

m3

2.76+8.47+2.34+0.68+9.11+9.82+1.2+2.33+4.54+0.96+30.64+2.88+3.6+6.104+8.096+6.36+10. m3
685+3.062+6.93+7.868+3.60+11.652+4.20+10.984+57.302+2.842+1.6+3.312+3.36+0.48+3.77
+4.512+2.32+16.133+19.363+5.182+12.612+12.059+9.696+29.327+16.144+12.042+23.496+7.
656+7.138+1.74+9.234

5 KSNR 1
d. 0313-02
1

731.390

507.401

RAZEM
4 KNR 2d. 01 03201 02

1.502

m2

5.75+18.05+5.06+1+19.21+20.66+2.5+5.06+8.0+2.0+56.87+6+7.5+14.16+17.060+13.25+17.87 m2
+5.62+11+20.96+7.50+20.26+7.50+19.270+48.15+4.90+2.75+6.9+7+1+6.50+8.80+4+27.08+3
2.43+10.12+24.27+24.12+35.37+44.18+26.52+16.62+40.810+15.02+12.120+3+17.62

3 KNR 2d. 01 02171 04

Razem

m3

420.191

0.311+5.07+0.29+0.054+1.06+1.13+0.135+0.29+0.29+0.11+2.52+0.324+0.405+0.905+4.703+0
.716+0.9+0.343+0.594+1.51+0.405+1.114+0.285+1.078+2.601+0.265+0.149+0.373+0.378+0.0
54+0.351+0.312+0.216+1.378+1.643+0.586+1.118+1.206+3.365+2.271+1.28+0.937+2.222+0.
723+0.632+0.162+0.797

m3

47.561

RAZEM
6 KNR 4d. 01 01051 05
analogia

Przewóz ziemi na odległość do 10 m w gruncie kat. III

m3

1.24+4.06+3.039+6.22+4.23+4.54+0.54+1.16+1.17+0.43+10.08+1.296+1.62+3.619+3.762+2.8
62+3.6+1.370+2.376+4.603+1.62+4.455+1.14+4.312+10.402+1.060+0.594+1.492+1.512+0.21
6+1.404+1.248+0.864+5.514+6.572+2.342+4.472+4.822+13.46+9.086+5.118+3.746+8.889+2.
89+2.526+0.648+3.186

m3

165.407

RAZEM
2

ROBOTY MONTAśOWE PRZYKANALIK

7 KNNR 1
d. 0608-01
2 analogia

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.-8 cm

m3

46.956

m3

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm

m

11.5+1+8.5+1+36.8+39.7+5+8.5+2+4+59.5+12+15+26.70+32.50+26.50+4+8+22+40.3+15+38.
90+3+4+96.3+9.8+5.5+13.80+14+2+13+3.5+8+9.3+13+17+7+7+1.5+11+4+30+80+1+4+6+7

m

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 110 mm

m

27

m

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50
mm

m

28.50+31.3+40+47+25+5+42+64+42.50+15.5+17+5

m

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
110 mm

m

14

m

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2+1+
1+1+1+1+1

szt.

KNR-W
2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt

5+1+1+1+1+1+2+1+1+1+2+1+1+2+2+2+2+1+1+2+1+2+1+1+1+1

szt

Układanie kabli jednoŜyłowych (YDY 3*2,5 mm) w rowach kablowych ręcznie

m

18+51+2.5+38+17+16+70.50+82+15.1+7.3+11+49.8+47.1+72+88.5+7.3+30.3+1.8+36.6

m

47.000

38.000
RAZEM

1 KNR-W
4 5-10
d. 0201-01
2

14.000

47.000
RAZEM

1
3
d.
2

362.800

14.000
RAZEM

1 KNR 22 28 0510d. 02
2

27.000

362.800
RAZEM

1 KNNR 4
1 1009-04
d. analogia
2

789.100

27.000
RAZEM

1 KNNR 4
0 1009-01
d. analogia
2

46.956

789.100
RAZEM

9 KNR 2d. 28 05062 01
analogia

165.407

46.956
RAZEM

8 KNR 2d. 28 05062 02

47.561

38.000

661.800
RAZEM

661.800

1 kalk.
5 własna
d.
2

zakup, dostwa, pompowni DELFIN SP 100 P

szt

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

szt

18.000
RAZEM

1 kalk.
6 własna
d.
2

Zakup, dostawa pompy z wirnikiem ze stali nierdzewnej WQ 10- 10- 0,55

szt

1+1+1+1+1+1+1

szt

7.000
RAZEM

1 kalk.
7 własna
d.
2

Zakup, dostawa pompy z rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej WQ 10- 10- 0,55

szt

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

szt

18.000

7.000

11.000
RAZEM

11.000

3

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - OSADNIK GNILNY DELFIN 2000 i 3000 L KOMPLET PAK,
Beskid, PRO-6 PRO-12

1 kalk.
8 własna
d.
3

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemysłowe- oczyszczalnie przydomowe

kpl.

47

kpl.

47.000
RAZEM

1 KNR 29 01 0125d. 01
3

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem

m2

3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+7.2+7.20+3.6+3.6+4+4+3.6+3.6+3.
6+3.6+4+9+3.6+1.92+3.6+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+3.6+3.6+3
.6+3.6+3.6

m2

193.320

RAZEM
2 KNR 20 01 0221d. 02
3

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

6.41+12.02+6.19+5.94+5.72+5.94+6.05+5.94+5.83+5.72+5.94+7.8+6.804+5.94+12.528+13.39
2+5.94+6.012+6.96+7.76+6.156+5.760+6.30+5.76+7.16+30.33+6.3+3.168+6.012+5.508+5.94+
6.156+7.08+6.156+5.724+5.724+11.88+5.652+5.724+5.688+3.034+5.724+7.38+5.94+5.58+6.0
12+6.012+5.724

m3

ułoŜenie styroduru o grubości 0.4 m na zbiorniku

m3

0.5+0.792+4.48+1.1

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV:

192.742

RAZEM
Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

6.872

m3

4.05+7.3+3.83+2.58+2.36+2.58+3.69+3.58+2.47+3.36+3.58+3.9+4.44+3.58+7.810+8.670+3.58 m3
+3.65+3.060+3.86+2.80+3.40+2.94+3.40+3.26+24.43+3.94+1.478+2.650+3.15+2.58+3.79+3.1
8+3.790+3.36+2.36+7.16+2.29+2.36+3.33+1.324+2.36+7.02+3.58+3.22+2.65+2.65+2.36

2 KSNR 1
3 0313-02
d.
3

338.420

6.872
RAZEM

2 KNR 22 01 0320d. 05
3

193.320

338.420

RAZEM
2 kalk.
1 własna
d.
3

47.000

192.742

m3

0.58+1.16+0.58+0.78+0.78+0.78+0.58+0.58+0.58+0.58+0.58+0.9+0.58+0.58+1.160+1.16+0.58 m3
+0.58+0.9+0.9+0.78+0.58+0.78+0.58+0.90+1.45+0.58+0.394+0.78+0.58+0.78+0.58+0.9+0.58
+0.58+0.78+1.16+0.78+0.58+2.9+0.78+0.78

33.484

RAZEM

33.484

2
4
d.
3

KNR 401 010505 010507
analogia

Przewóz ziemi na odległość 10 m w gruncie kat. III

m3

2.32+10.48+2.32+3.12+3.12+3.12+2.32+2.32+2.32+2.32+2.32+3.6+2.32+2.32+4.64+4.64+2.32 m3
+2.32+3.6+3.6+3.12+2.32+3.12+2.32+3.6+5.80+2.32+1.574+3.12+2.32+3.12+2.32+3.6+2.32+
2.32+3.12+4.64+3.12+2.32+3.12+3.12

128.174

RAZEM

128.174

4

ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DELFIN 1500l 2000 l 3000l KOMPLET ,PAK,
Beskid , PRO-6, PRO-12

2 kalk.
5 własna
d.
4

Osadnik gnilny DELFIN1500 l- 1sztz filtrem i pokrywą RVP 600 1szt- PAK Nadstawka RVP 40 1szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1 szt Rura perforowana PCV Dn
110, L=2,0m - 3szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 5,5szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 4szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt Geowłóknina szer. 1,0m - 9m2 pakiet drenaŜowy
SD - 4szt

kpl

1

kpl

1.000
RAZEM

2 kalk.
6 własna
d.
4

Osadnik gnilny DELFIN1500 l- 1sztz filtrem i pokrywą RVP 600 2szt- PAK BESKID Nadstawka
RVP 40 - 1szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1 szt Rura perforowana
PCV Dn 110, L=2,0m - 4szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 4szt Kolano kanalizacyjne Dn
110/90 - 2szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt Geowłóknina szer. 1,0m - 21m2 pakiet
drenaŜowy SD - 4szt

kpl

1

kpl

1.000
RAZEM

2 kalk.
7 własna
d.
4

Osadnik gnilny DELFIN2000 l- 1sztz filtrem i pokrywą RVP 600 2szt- PAK Nadstawka RVP 40 2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1 szt Rura perforowana PCV Dn
110, L=2,0m - 4szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 5szt Rura pełna PCV Dn 110, L=2,0m 1szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 4szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt
Geowłóknina szer. 1,0m - 9m2 pakiet drenaŜowy SD - 6szt

kpl

1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1+2+1

kpl

Osadnik gnilny DELFIN2000 l- 1szt z filtrem i pokrywą RVP 600 2szt Nadstawka RVP 40 - 2szt
Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1szt Rura perforowana PCV Dn 110,
L=2,0m - 48mb-24szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 3szt Rura pełna PCV Dn 110, L=2,0m
- 3szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 -5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt
Geowłóknina szer. 0,5m - 25m2

kpl

2+1+1+1

kpl

Osadnik gnilny DELFIN2000 l - 1szt z filtrem i pokrywą RVP 600 2szt-Beskid Nadstawka RVP
40 - 2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -2szt Rura perforowana PCV
Dn 110, L=2,0m -12mb-6szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 7szt Kolano kanalizacyjne Dn
110/90 -5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt Geowłóknina szer. 0,5m - 37,5m2 pakiet
drenaŜowy SD -6 szt

kpl

1+1+1+1

kpl

Osadnik gnilny DELFIN3000 l- 1szt z filtrem i pokrywą RVP 600 2szt Nadstawka RVP 40 - 2szt
Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1 szt Rura perforowana PCV Dn 110,
L=2,0m - 30szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 3szt Rura pełna PCV Dn 110, L=2,0m - 3szt
Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt Geowłóknina
szer. 1,0m - 50m2

kpl

1+1+1+1+1

kpl

Osadnik gnilny DELFIN3000 l- 1szt z filtrem i pokrywą RVP 600 2szt -PAK Nadstawka RVP 40 2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1 szt Rura perforowana PCV Dn
110, L=2,0m - 6szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 5szt Rura pełna PCV Dn 110, L=2,0m 1szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 4szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt
Geowłóknina szer. 1,0m - 18m2 Pakiet drenaŜowy SD- 8 szt

kpl

1+1+1+1+1+1+1+1

kpl

Osadnik gnilny DELFIN3000 l - 1szt z filtrem i pokrywą RVP 600 2szt-Beskid Nadstawka RVP
40 - 2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1szt Rura perforowana PCV
Dn 110, L=2,0m -18mb-9szt Rura pełna PCV Dn 110, L=1,0m - 7szt Kolano kanalizacyjne Dn
110/90 -5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt Geowłóknina szer. 0,5m - 42m2 pakiet
drenaŜowy SD -8 szt

kpl

1+1+1

kpl

5.000

8.000
RAZEM

3 kalk.
2 własna
d.
4

4.000

5.000
RAZEM

3 kalk.
1 własna
d.
4

5.000

4.000
RAZEM

3 kalk.
0 własna
d.
4

19.000

5.000
RAZEM

2 kalk.
9 własna
d.
4

1.000

19.000
RAZEM

2 kalk.
8 własna
d.
4

1.000

8.000

3.000
RAZEM

3.000

3 kalk.
3 własna
d.
4

Osadnik gnilny DELFIN PRO -6- 1szt Nadstawka NP 135- 1szt Skrzynka sterownicza z
dmuchawą- 1szt

kpl

1+1+1+1+1

kpl

5.000
RAZEM

3 kalk.
4 własna
d.
4

Osadnik gnilny DELFIN PRO-12 -1szt Nadstawka NP 135-1szt Skrzynka sterownicza z
dmuchawą

kpl

1

kpl

1.000
RAZEM

3 kalk.
5 własna
d.
4

dodatkowe wyposaŜenie - nastawka RVP 40 D=60 H=40

szt

2+2+2

szt

3
6
d.
5

1.000

6.000
RAZEM

5

5.000

6.000

ROBOTY MONTAśOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - OSADNIK GNILNY DELFIN 2000 i 3000 L
KNR 231 010501
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu podsypka pod osadnik gnilny

m2

3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+7.20+7.20+3.6+3.6+4+4+3.6+3.6+3.6
+3.6+4+9+3.6+1.92+3.6+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+1.92+3.6+3.6+3.6+3.6
+3.6+3.6+3.6

m2

187.240

RAZEM
3 kalk.
7 własna
d.
5

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN 1500 na podsypce piaskowej

szt

1+1

szt

2.000
RAZEM

3 kalk.
8 własna
d.
5

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN 2000 na podsypce piaskowej

szt

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1

szt

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN3000 na podsypce piaskowej

szt

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

szt

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO-6 na podsypce piaskowej

szt

1+1+1+1+1

szt

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO-12 na podsypce piaskowej

szt

1

szt

17.000

5.000
RAZEM

4 kalk.
1 własna
d.
5

25.000

17.000
RAZEM

4 kalk.
0 własna
d.
5

2.000

25.000
RAZEM

3 kalk.
9 własna
d.
5

187.240

5.000

1.000
RAZEM

6

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DRENAś ROZSĄCZAJĄCY + KANAŁ ROZBIEGOWY

4 KNR 22 01 0125d. 01
6

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem

m2

10.98+107.45+10.98+81.78+66.98+15.49+10.98+10.98+22.98+37+10.98+100.98+12.49+10.49
+20.98+20.66+12.49+10.49+24.98+66.49+10.49+16.49+37+62.98+12.49+9.99+15.49+12.49+3
0.49+54.264+12.49+54.49+17.49+18.98+21.50+21.50+17+11+14.49+15.49+54.49+16+66.49+
66.49+21.50

m2

1358.204

1.000

RAZEM
4 KNR 23 01 0217d. 04
6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III

m3

10.51+177.922+11.4+132.95+94.45+2.75+8.27+7.48+23.96+22.35+6.59+116.89+14.359+9.70
7+21.441+23.66+10.897+11.107+34.42+72.154+7.525+14.612+23.85+10.792+7.743+17.03+9.
064+13.145+59.264+1+11.526+68.532+15.119+12.30+12.30+9.6+12+20.174+71.622+9.3+110
.683+93.117+12.30

m3

1435.865

RAZEM
4 KNR 24 01 0320d. 02
6

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV:

m3

7.70+113.17+8.58+92.0+55.14+2.11+5.46+4.68+19.67+11.36+3.78+89.35+11.314+6.820+16.2
16+18.436+7.854+8.217+26.628+32.842+4.64+10.952+12.864+7.976+6.268+12.610+5.894+7.
910+27.836+8.474+36.878+9.532+15.750+40.196+71.492+53812

m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

m3

0.89+16.17+0.90+10.64+9.87+0.59+0.89+0.89+1.55+3.31+0.89+8.54+0.985+0.893+1.673+1.6
73+0.985+0.893+2.309+9.857+0.893+1.227+3.308+0.937+0.794+1.349+1.007+1.961+7.919+0
.987+7.967+1.687+1.349+7.919+9.833+9.857

m3

KNR 201 031402
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)

m3

41.70+80.30+3.9+77.50+3.9+70.50+2.9+66+2.04+57+3.9+56.2+43.7+75.20+3.9

m3

KNR 401 010505 010507
analogia

Przewóz ziemi na odległość 10 m w gruncie kat. III

m3

3.56+64.69+3.58+42.56+39.49+2.37+3.56+3.55+6.19+13.23+3.56+34.15+3.939+3.571+6.694+
6.694+3.939+3.571+9.238+39.427+3.571+4.907+23.232+44+3.747+3.175+5.395+4.027+7.843
+31.675+3.939+31.867+6.75+5.395+31.675+39.331+39.742

m3

KNR 401 010505 010507
analogia

przywóz ziemi

m3

37.49+35.265+46.295+62.608+38.23+36.25+17.38+49.825

m3

4
9
d.
7

323.343

ROBOTY MONTAśOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DRENAś + KANAŁ ROZBIEGOWY
KNR 231 010501 010502
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

1.49+4.99+1.49+11.38+3.49+1.99+1.49+1.49+6.49+1.49+1.49+2.98+2.49+1.49+2.49+2.49+2.4 m2
9+1.49+3.49+1.49+2.49+1.98+1.49+2.49+2.49+1.99+2049+9.49+3.49+2.49+3.49+2.99+1.49+
3.48+3.48+3.48+1.98+1.49+1.99+3.49+2.98+3.49+3.49+3.48

2176.380

RAZEM
5
0
d.
7

587.834

323.343
RAZEM

7

588.640

587.834

RAZEM
4
8
d.
6

133.392

588.640
RAZEM

4
7
d.
6

54632.599

133.392

RAZEM
4
6
d.
6

1435.865

54632.599

RAZEM
4 KSNR 1
5 0313-02
d. analogia
6

1358.204

KNR 201 061007
analogia

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa -pod pakiety

m3

0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+28.8+7.5+0.8+0.8+0.8+0.8+1.6+0.8+0.8+1.6+0.8+1.2+7.5+0.8+0.6+0.8+
0.8+1.2+0.8+1.6+1.6+14.50+14.50+11+6.6+1.6+1.2+11+14.50

m3

140.900
RAZEM

5 KNR 21 01 0610d. 07
7

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywah=0,6m

m3

57.6+36+36+57.6+36+36+19.20+19.20+19.20+24+24

m3

2176.380

364.800

140.900

RAZEM
5 kalk.
2 własna
d.
7

dodatkowe wyposazenie rura perforowana PCV Dn 110 L=2 m

m

96+24+60

m

180.000
RAZEM

5 kalk.
3 własna
d.
7

dodatkowe wyposazenie -studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą PE

szt

2+2+1

szt

dodatkowe wyposazenie -rura pełna PCV Dn110

m

8+2+4

m

zakup, dostawa pakietu drenaŜowego

szt

16

szt

5.000

14.000
RAZEM

5 kalk.
5 własna
d.
7

180.000

5.000
RAZEM

5 kalk.
4 własna
d.
7

364.800

14.000

16.000
RAZEM

16.000

Załącznik Nr 14 B
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków świetlica w Skotnikach Górnych dzł. Nr 115/1
PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

1
1 KNNR 1
d.1 0111-01

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK I RURA ODPŁYWOWA
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0213

km

0.021
RAZEM

2 KNR 2-01
d.1 0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem -L=16,7m długośc przykanaliki Dn 160 PVC -L=4,5m długoścrury
odpływowej Dn 160 PVC -szerokość wykopu 0,5 m

m2

21.3*0.5

m2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat.III -h= 0,8 m srednia głębokość wykopu

m3

21.3*0.5*0.8

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.IIIIV: - objętość 1mb przykanalika = (pi*0,08m^2)*1m=0,02m3; - wysokośc podsypki
piaskowej po zagęszczeniu = 0,08m;

m3

8.52-(0.02*21.3+0.08*0.5*21.3)

m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

m3

((8.52-7.24)+(10.65*0.15))*20%

m3

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III

m3

((8.52-7.24)+(10.65*0.15))*80%

m3

ROBOTY MONTAśOWE PRZYKANALIK I RURA ODPŁYWOWA

0.576

2.302
RAZEM

2

7.242

0.576
RAZEM

6 KNR 4-01
d.1 0105-05

8.520

7.242
RAZEM

5 KSNR 1
d.1 0313-02

10.650

8.520
RAZEM

4 KNR 2-01
d.1 0320-02

0.021

10.650
RAZEM

3 KNR 2-01
d.1 0217-04

Razem

2.302

7 KNNR 1
d.2 0608-01

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.

m3

1.06

m3

1.060
RAZEM

8 KNR 2-28
d.2 0506-02
analogia

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm

m

21.3

m

21.300
RAZEM

9 KNR-W 5-10
d.2 0202-01
analogia

Układanie kabli trójŜyłowych (YDY 3*2,5 mm) w rowach kablowych ręcznie

m

17.0

m

10 kalk. własna
d.3

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
obiekty przemysłowe- oczyszczalnie przydomowe

kpl.

1

kpl.

1.000

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem

m2

2*2

m2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III -przykrycie osdnika gnilnego0,43m - podsypka piaskowa pod osadnik o
wysokości 0,1 m

m3

2*2*(0.43-0.15+0.1+1.4)

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV:
- objętość osadnika gnilnego 3,5m3

m3

7.12-((0.1*2*2)+3.5)

m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

m3

((7.12-3.22)+(4*0.15))*20%

m3

Przewóz ziemi taczkami na odległość 10 m w gruncie kat. III

m3

((7.12-3.22)+(4.0*0.15))*80%

m3

16 kalk. własna
d.4

Osadnik gnilny DELFIN PRO -6- 1szt Nadstawka NP 135- 1szt Skrzynka sterownicza z kpl
dmuchawą- 1szt
kpl

1.000
RAZEM

17 KNR 2-31
d.5 0105-01
analogia

1.000

ROBOTY MONTAśOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO -6
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu - podsypka pod osadnik gnilny

m2

2*2

m2

4.000
RAZEM

18 kalk. własna
d.5

3.600

ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DELFIN PRO6

1

5

0.900

3.600
RAZEM

4

3.220

0.900
RAZEM

15 KNR 4-01
d.3 0105-05
0105-07

7.120

3.220
RAZEM

14 KSNR 1
d.3 0313-02

4.000

7.120
RAZEM

13 KNR 2-01
d.3 0320-05

1.000

4.000
RAZEM

12 KNR 2-01
d.3 0221-02

17.000

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO 6 z nisko obciazonym
osadem czynnym

RAZEM
11 KNR 2-01
d.3 0125-01

21.300

17.000
RAZEM

3

1.060

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO -6na podsypce piaskowej

szt

1

szt

4.000

1.000
RAZEM

1.000

Załącznik Nr 14 C
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych dzł. Nr
241
PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

1
1 KNNR 1
d.1 0111-01

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK I RURA ODPŁYWOWA
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0963

km

0.096
RAZEM

2 KNR 2-01
d.1 0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem -L=83,5m długośc przykanaliki Dn 160 PVC -L=12,8m długoścrury
odpływowej Dn 160 PVC -szerokość wykopu 0,5 m

m2

96.3*0.5

m2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat.III -h= 1,31 m srednia głębokość wykopu

m3

96.3*0.5*1.31

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.IIIIV: - objętość 1mb przykanalika = (pi*0,08m^2)*1m=0,02m3; - wysokośc podsypki
piaskowej po zagęszczeniu = 0,08m;

m3

63.08-(0.02*96.3+0.08*0.5*96.3)

m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

m3

((63.08-57.3)+(48.15*0.15))*20%

m3

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III

m3

((63.08-57.3)+(48.15*0.15))*80%

m3

7 KNNR 1
d.2 0608-01
analogia

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.-8 cm

m3

3.85

m3

3.850

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm

m

96.3

m

Układanie kabli trójŜyłowych (YDY 3*2,5 mm) w rowach kablowych ręcznie

m

82.0

m

10 kalk. własna
d.3

96.300

82.000
RAZEM

3

3.850

96.300
RAZEM

9 KNR-W 5-10
d.2 0202-01
analogia

10.402

ROBOTY MONTAśOWE PRZYKANALIK I RURA ODPŁYWOWA

RAZEM
8 KNR 2-28
d.2 0506-02
analogia

2.601

10.402
RAZEM

2

57.302

2.601
RAZEM

6 KNR 4-01
d.1 0105-05

63.077

57.302
RAZEM

5 KSNR 1
d.1 0313-02

48.150

63.077
RAZEM

4 KNR 2-01
d.1 0320-02

0.096

48.150
RAZEM

3 KNR 2-01
d.1 0217-04

Razem

82.000

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO 12 z nisko obciazonym
osadem czynnym
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
obiekty przemysłowe- oczyszczalnie przydomowe

kpl.

1

kpl.

1.000
RAZEM

1.000

11 KNR 2-01
d.3 0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem

m2

3*3

m2

9.000
RAZEM

12 KNR 2-01
d.3 0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III -przykrycie osdnika gnilnego 1,72m - podsypka piaskowa pod osadnik o
wysokości 0,1 m

m3

3*3*(1.72-0.15+0.1+1.7)

m3

30.330
RAZEM

13 KNR 2-01
d.3 0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV:
- objętość osadnika gnilnego 5,0m3

m3

30.33-((0.1*3*3)+5)

m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

m3

((30.33-24.43)+(9*0.15))*20%

m3

Przewóz ziemi taczkami na odległość 10 m w gruncie kat. III

m3

((30.33-24.43)+(9.0*0.15))*80%

m3

1.450

5.800
RAZEM

4

24.430

1.450
RAZEM

15 KNR 4-01
d.3 0105-05
0105-07

30.330

24.430
RAZEM

14 KSNR 1
d.3 0313-02

9.000

5.800

ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DELFIN PRO 12

16 kalk. własna
d.4

Osadnik gnilny DELFIN PRO -12- 1szt Nadstawka NP 135- 1szt Skrzynka sterownicza
z dmuchawą

kpl

1

kpl

1.000
RAZEM

5

1.000

ROBOTY MONTAśOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO -12

17 KNNR 1
d.5 0608-01
analogia

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.-8 cm

m3

0.9

m3

0.900
RAZEM

18 kalk. własna
d.5

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO -12na podsypce piaskowej

szt

1

szt

1.000
RAZEM

19 kalk. własna
d.5

ułozenie styroduru o grubości 1,12 m na zbiorniku

m3

4.48

m3

0.900

1.000

4.480
RAZEM

4.480

Załącznik Nr 14 D
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dzł. Nr 7/2

IW ONA I KRZYSZTOF TARKA

Lp. Podstawa
1
1
d.1 kalk. własna

2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
ROBOTY POMIAROWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Roboty pomiarowe pod zabudowę przydomowej oczyszczalni ścieków

kpl

1

kpl

ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK

j.m.

Poszcz

1.000
RAZEM

Razem

1.000

2 KNR 2-01
d.2 0217-04

3 KNNR 1
d.2 0313-01

4 KNNR 4
d.2 1411-03
analogia

5 KNR 2-01
d.2 0320-02

6 KSNR 1
d.2 0313-02

3
7 KNR 2-28
d.3 0506-02

8 KNR 2-28
d.3 0510-02
analogia

4
9 KNNR 1
d.4 0212-02

W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład wm3
gruncie kat.III
- h= 0,70 m srednia głębokość wykopu w tym 0,15m warstwa humusu
- hp=0,1m wysokość podsypki pod przykanalik
- L=17,0m - długość przykanalika Dn 160mm PVC
17.0*0.8*(0.70+0.1)
m3
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
17.0*(0.7+0.1)*2

m2

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
- podsypka h=0,1m
- obsypka h=0,16m
- zasypka h=0,2m
0.1*0.8*17.0+(0.16*0.8*17.0-(0.02*17.0))+0.2*0.8*17.0

m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV:
- objętość 1mb przykanalika Dn160mm = (pi*0,08m^2)*1m=0,02m3;
- objętość studzienki d=0,4m, h=0,7m wynosi 0,1m3
10.880-(5.916+0.02*17.0)

m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

m3

10.880-4.624

m3

m2

m3

m3

ROBOTY MONTAśOWE PRZYKANALIK
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm

m

17.0

m

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr.
nom. 160 mm
redukcja 160/110 przyłączenie do zbiornika
1

szt.

szt.

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DELFIN 2000 PAK
m3
W ykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
- wykop pod osadnik gnilny ze skarpami 1:0,67
- wykop pod poletko rozsączające ze skarpami 1:0,5
- wymiar dna wykopu pod poletko rozsączające 5,4*3,7=19,98m2
- wymiar dna wykopu pod osadnik gnilny 3,3*2,4m=7,92m2
- głebokość wykopu pod osadnik gnilny h=0,57+1,4+0,1=2,07m w tym humus 0,
15m
- głębokość wykopu pod układ rozsączający h=1,17m w tym wysokość 0,15m-humus
((7.92+31.72+sqrt(7.92*31.72))*2.07/3)+((19.98+32.34+sqrt(19.98*32.34))*1.17/ m3
3)

10.880
RAZEM

10.880

27.200
RAZEM

27.200

5.916
RAZEM

5.916

4.624
RAZEM

4.624

6.256
RAZEM

6.256

17.000
RAZEM

17.000

1.000
RAZEM

1.000

68.607
RAZEM

10 KNR 2-01
d.4 0217-04

11 KNNR 1
d.4 0313-01

W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład wm3
gruncie kat.III
- wykop pod kanał rozbiegowy Dn 110 PVC L=2,0m, h=0,86m
2*0.8*(0.86+0.1)
m3
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV (kanał rozbiegowy)
((0.86+0.1)*2*2)
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68.607

1.536
RAZEM

1.536

3.840
RAZEM

3.840

m2
m2

IW ONA I KRZYSZTOF TARKA

Lp. Podstawa
12 KNR 2-01
d.4 0501-02

13 KNR 2-01
d.4 0230-01

14 KSNR 1
d.4 0313-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na
odl.do 3 m
V=4,0m3 - objętość zbiornika DELFIN 2000
V=0,008m3 - objętość 1mb rury d=0,11mm;
V= 0,79m3 - objętość podsypki pod zbiornik, h=0,1m
V= 0,37m3 - objetość (podsypka+zasypka+obsypka) na 1mb kanału rozbiegowego)
V=0,17m3 - objetość pakietu drenazowego o wymiarach 0,2x0,67x1,25
V=0,1m3 - objętość studzienki rozdzielczej Sr70
((68.607+1.536)-((0.79+4.0)+(0.008*(8+2))+(0.37*2)+(0.17*6)+0.1))*0.3

j.m.
m3

m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
gruncie kat. I-III
((68.607+1.536)-((0.79+4.0)+(0.008*(8+2))+(0.37*2)+(0.17*6)+0.1))*0.7
m3
Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leŜącej wzdłuŜ krawędzi wykopu; kat.gr. III

m3

(54.479+1.280)-(14.709+34.320)

m3

Poszcz

Razem

19.024
RAZEM

19.024

44.389
RAZEM

44.389

6.730
RAZEM
5
ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DELFIN 2000 PAK
15
Osadnik gnilny DELFIN 2000 l - 1szt z filtrem i pokrywą RVP 600 2szt
kpl
d.5 kalk. własna Nadstawka RVP 40 - 2szt
Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietylenową -1szt
Rura perforowana PCV Dn 110, L=2,0m -8mb-4szt
Rura pełna PCV Dn 110, L=5,0m - 5szt
Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 4szt W
ywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt
Geowłóknina szer. 1,0m - 9m2
pakiet drenaŜowy SD -6 szt
DODATKOW E W YPOSAśENIE:
Nadstawka na studzienkę rozdzielczą Ns 40 P - 1 szt - 85zł
1
6
16 KNNR 4
d.6 1411-03
analogia

17
d.6 kalk. własna

18 KNR 2-28
d.6 0506-01
analogia

19
d.6 kalk. własna

20
d.6 kalk. własna

6.730

kpl

1.000
RAZEM
ROBOTY MONTAśOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DELFIN 2000 PAK
PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
m3
Materiał pod kanały:
- podsypka h=0,1m
- obsypka h=0,16m
- zasypka h=0,2m
Materiał pod osadnik gnilny i układ rozsączający
- podsypka h=0,1m
(0.1*3.3*2.4)+(0.1*0.8*2+0.16*0.8*2-(0.008*2))+0.2*0.8*2+(5.4*3.7*0.1)
m3
3.510
RAZEM
szt
MontaŜ osadnika gnilnego DELFIN 2000 na podsypce piaskowej,
(zawarte w pozycji nr15)
1
szt
1.000
RAZEM
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 100 mm
m

2

m

MontaŜ studzienki kanalizacyjnej systemowej "DELFIN" o śr 400 mm, wys. 0,7mstudzienka rozdzielcza+nadstawka Ns 40 P
(zawarte w pozycji nr15)
1

szt

UłoŜenie pakietów drenaŜowych
(zawarte w pozycji nr 15)
6

szt.

szt

szt.

1.000

3.510

1.000

2.000
RAZEM

2.000

1.000
RAZEM

1.000

6.000
RAZEM

6.000

78

21
d.6 kalk. własna

22
d.6 kalk. własna

Rury kanalizacyjne perforowane z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr.
nom. 110 mm
(zawarte w pozycji nr15)
2*4

m

UłoŜenie geowłókniny na powierzchni 9,0m2
- geowłóknina o szerokości 1,0m
(zawarte w pozycji nr15)
1

kpl

m

kpl

8.000
RAZEM

8.000

1.000
RAZEM

1.000

2
-
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