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SIWZ Numer postępowania : S3/2019/PN/SK 

I. Zamawiający 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
tel. 56/ 450 49 01 , faks 56/ 450 49 34 
e-mail: mwio@mwI0 pl ; strona internetowa: http://www.mwio.pl 
NIP: 867-18-72-491 , Regon: 870485618 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wodociaaigrudziadz.pl 

li. Informacje ogólne o postępowaniu 

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z czym na 
podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu , udostępnia (do pobrania) 
specyfikację istotnych warunków zamówienia , zwaną dalej .SIWZ" lub „specyfikacja", na 
własnej stronie internetowej: http://www.bip.wodociagi.qrudziadz.pl, menu: Przetargi, 
podstrona: Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 

3. Korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem , należy kierować 

na adres podany w Dziale I SIWZ, z dopiskiem: .,Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą 
bezwykopową w technologii rękawa na terenie Grudziądza." 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

Ili. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 
27.02.2012 r. z póżn. zm.). zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://www.bip.wodociagi.arudziadz pl). 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej 
metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie 
Grudziądza. 

2. Rodzaj zamówienia : robota budowlana. 

3. Miejsce wykonania zamówienia: Grudziądz. 

4. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach 
kanałów sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądza. Remonty należy 

wykonać metodą bezwykopową, w technologii rękawa z włókna szklanego nasączonego 
żywicami poliestrowymi lub rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami 

poliestrowymi utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub 
promieniami UV (czynnik technologiczny). Na trasie odcinków poddawanych remontowi 
znajdują się czynne przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dla części z kanałów przeznaczonych do 
remontu Zamawiający posiada przeprowadzone inspekcje TV. Specyfikację sIecI 
przeznaczonych do remontu przedstawia tabela nr 1. Informacje o inspekcji sieci 
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i właścicielach nieruchomości , na których zlokalizowane są sieci przeznaczone do remontu 
zawiera tabela nr 2. 

Tabela nr 1 - Specyfikacja sieci przeznaczonych do remontu 

Lokalizacja 
Szacunkowa Szacunkowa 

Oznaczenie odcinka do remontu średnica długość 
(nazwa ulicy) 

[mm] [m] 

Batorego S56BA18B- S56BA17B 200 41 

Ikara S118IK33L- S118IK3 200 36 

Sienkiewicze S43SK39A-S43SK40A 350 54,5 

Chełmińska S101CH62B-S101CH46BN 250 33,5 

Chełmińska - Narutowicza S54CH63B-S93NA 1 B 250 21 

Chełmińska (przed S124CH1781-S124CH18B1-S124CH19B1-
600 184 ogrodami dz1ałkowymI) S124CH20B1-S124CH21 B1 

Mikołaja z Ryńska 
S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego 200 20 

(włączenie na ostro) 

Mikołaja z Ryńska S26MR6C-S26MR7C 300 30 

Modrzewskiego - S58MO5C - sieć Waryńskiego (włączenie na 
200 6,5 

Waryńskiego ostro) 

Piłsudskiego 
S/D26Pl29C- S/D26Pl30C- S/D26Pl31 C-

750/500 229 
S/026Pl32C- S/D26Pl33C 

Działyńskich S23DZ2C-S23DZ3C 300 60 
Droga Mazowiecka S138DM3M-S138DM4M 200 88 

Rakowskiego S 133RA 1 R-S 133RA2R 200 33,5 

Szachnitowskiego S109SZ10B-S109SZ11B-S109SZ12B 200 TT,5 
(wcześniej Szenwalda) 
Kościuszki Kilińskiego S8KO164A-S8Kl135A 200 40,5 

Jackowskiego Sniadeckich S 106JA 13S-S 106JA 14S-S106SN13S 200 77,5 
(teren przedszkola) 

Podhalańska S141 PO9M-S141PO10M 300 28 
Sn1adeck1ch S 106SN98S-S 106SN55S 200 45 

Tabela nr 2 - lnfonnacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości 
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Data 
Lokalizacja Oznaczenie odcinka do remontu 

wykonanej Wlasnosci działek na których 
(nazwa ulicy) inspekcji jest kanalizacja do remontu 

TV 
Batorego S56BA18B-S56BA1 78 2018r Gmina Miasto Grudziądz 

Gmina Miasto Grudziądz, 

Ikara S118IK33L- S118IK3 2018r. Spółdzie lnia Mieszkaniowa 
Grudziądz 

Sienkiewicza S43SK39A-S43SK40A 2018r Skarb Państwa 

Chełmuiska S101CH628-S101 CH468N 2018r. 
Skarb Państwa , Gmina Miasto 

Grudziądz 

Chelmiriska - S54CH63B-S93NA 1 B 201 Sr. 
Skarb Państwa, Gmina Miasto 

Narutowicza Grudziądz 

Chełmińska S124CH1781-S124CH18B1-S124CH1 9B1 - Skarb Państwa, Gmina Miasto 
(przed ogrodami 

S124CH2081-S124CH21 B1 
2017r 

Grudziądz 
działkowymi) 

Mikołaja z S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego 2018r. 
Skarb Państwa, Gmina Miasto 

Ryńska (włączenie na ostro) Grudziądz 

Mikołaja z 
S26MR6C-S26MR7C 201 ?r. Gmina Miasto Grudziądz 

Ryńska 

Modrzewskiego • S58MO5C - sieć Waryńskiego (włączenie na 2018r. Gmina Miasto Grudziądz 
Warvńskieoo ostro) 

Piłsudskiego 
S/D26Pl29C- S/D26Pl30C- S/D26Pl31 C- BRAK TV Skarb Państwa 

S/D26Pl32C- S/D26Pl33C 
Działyńskich S23DZ2C-S23DZ3C 2011 r. Gmina Miasto Grudziądz 

Droga S138DM3M-S138DM4M 2014r. Gmina Miasto Grudziądz 
Maz.owiecka 
Rakowskiego S133RA 1R-S133RA2R 2015r Gmina Miasto Grudziądz 

Szachnitowskiego 
(wcześniej S109SZ108-S 109S211B-S109SZ12B 2015r Gmina Miasto Grudziądz 

Szenwalda) 
Kościuszki S8KO164A-S8Kl135A 2015r. Skarb Państvva 
Kilińskiego 

Jackowskiego 
Śniadeckich S106JA13S-S106JA14S-S106SN13S 201 ?r. 

Gmina Miasto Grudziądz, 

(teren Spółdzielnia Mieszkaniowa 
przedszkola) 
Podhalańska S141PO9M-S141 PO1 OM 2013r. Gmina Miasto Grudziądz 

Śniadeckich S106SN98S-S106SN55S 2017r I 
Gmina· Miasto Grudziądz, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Uwaga: 

Podane w ww. tabelach długości. średnice należy traktować jako szacunkowe. 

5. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Rękaw musi spełniać następujące wymagania, potwierdzone świadectwem zgodności z 
normą, aprobatą techniczną lub dokumentacją techniczną: 

a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie , 

pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny 
być obcięte równo i prostopadle do osi , (nie dopuszcza się występowania żadnych fałd 

podłużnych i poprzecznych na wewnętrznej powierzchni wykładziny po remoncie), 

b) nasączanie rękawa w warunkach kontrolowanych - fabrycznych (niedopuszczalne jest 
nasączanie na placu budowy), 

c) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z włókna 
szklanego 

- dla przekroju jajowego 7501500mm wynosi 9,0mm, 
- dla przekroju 200mm wynosi 4.0mm, 
- dla przekroju 250mm wynosi 4,0mm 
- dla przekroju 300mm wynosi 4,5mm, 
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- dla przekroju 350mm wynosi 5,0mm, 
- dla przekroju 600mm wynosi 9,0mm, 

d) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z filcu 
poliestrowego 

- dla przekroju jajowego 7501500mm wynosi 15,0mm, 
- dla przekroju 200mm wynosi 6.0mm, 
- dla przekroju 250mm wynosi 7,5mm, 
- dla przekroju 300mm wynosi 9,0mm, 
- dla przekroju 350mm wynosi 9,5mm, 
- dla przekroju 600mm wynosi 15,0mm, 

Wartości podane w powyżej należy traktować jako em1n zgodnie z normą PN-EN ISO 
11296-4:2018 

e) wymagane jest całkowite rozprężenie rękawa w kanale po wykonanej remoncie, 
w przypadku niespełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 
rękawa i zainstalowania nowego w sposób prawidłowy , 

f) barwa rękawa po zainstalowaniu powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 
względem odcienia i intensywności , 

g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C, 

h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 

i) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego 
utwardzenia rękawa , 

j) kanał po remoncie musi spełniać wymogi szczelności określone polskich normach dla 
kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych. 

Dostarczony na budowę materiał musi posiadać następujące cechy identyfikacyjne: 
nazwę i znak producenta, 
nazwę materiału , 

długość rękawa , 

grubość rękawa , 

datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje (obowiazki Wykonawcy}: 

, dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów średnic i długości odcinków, wraz 
z przedstawieniem wyników tych pomiarów Zamawiającemu w złożonej ofercie, 

► organizację i oznakowanie budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy 
projektem organizacji ruchu , 

,., czyszczenie kanału przed renowacją, 

;;.- inspekcję kanału kamerą TV przed wykonaniem remontu i powykonawczą, 

,., wyfrezowanie robotem przykanalików włączonych do sieci oraz końców rękawa na kanale 
poddanym remontowi, w tym także narostów tłuszczy , złogów itp. 

,., korkowanie kanału do remontu i bocznych dopływów sieci sanitarnej oraz przepompowanie 
ścieków w czasie trwania prac remontowych, 

, zastosowanie materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ~t.j. Dz.U. 2016 poz. 
1570 ze zrn.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału , 
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8. 

9. 

deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą 
techniczną, 

,., sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach. 

, otwarcie przykanalików i końców rękawa na kanale poddanym remontowi za pomocą 
robota frezującego, 

;..- zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz innych 
przewidzianych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników, 

„ wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, prób 
i badań , 

„ wykonanie organizacji ruchu i koszty z tym związane 

„ koszty poboru wody i utylizacji osadów po czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej po 
stronie Zamawiającego (miejsce poboru wody i zrzutu nieczystości wskaże Zamawiający) , 

; wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania 
remontu w sposób całkowicie bezwykopowy, 

, oddanie odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego 
użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego , 

, inne niezbędne prace wynikające z wymagań proponowanej przez Wykonawcę technologii 
robót. 

7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był: 

:.-- zgodnie z zawartym opisem oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, 
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) ; 

; zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym nonnami polskimi 
i normami wspólnymi Unii Europejskiej, w szczególności z: 

• PN-EN 12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych". 
• PN-EN ISO 11296-1 :2018-04 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej -
Część 1: Postanowienia ogólne". 

• PN-EN ISO 11296-4: 2018-03 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu". 

, zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami 
oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego , przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt; 

;..- zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 
15 70 ze zm.) . Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwa jakości materiałów, 
deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszące normy europejskie lub aprobatą 
techniczną. 

Kontrola jakości materiałów polegać będzie na ocenie zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej SIWZ i aktualnych polskich normach, a w przypadku braku polskich norm 
z wymogami aprobat technicznych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników 
sprawdzenia z wymaganiami partia materiału nie będzie dopuszczona do zastosowania przy 
remoncie kanału. 

Kontrola jakości wykonania robót polegać będzie na ocenie zgodności wykonania robót 
zSIWZ. 
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1 O. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w rnnie1szym 
postępowaniu . Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję 

lokalną w celu dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów sieci kanalizacji sanitarnej , 
oszacowania kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 
prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. 

11. Gwarancja i rękojmia 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi na 
okres 5 lat, licząc od daty podpisania każdego z protokołu odbioru. Szczegółowo wymagania 
zamawiającego dotyczące gwarancji zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

12. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45232460 - 4 Roboty sanitarne 
45232420 - 2 Roboty w zakresie ścieków 

V. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia: do 4.10.2019r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór 
stanowi załacznik nr 2 do SIWZ). 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowad2-enia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę 
budowlaną polegającą na remoncie metodą bezwykopową w technologii rękawa 

termoutwardzalnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju jajowym średnicy minimalnej 
400/600 mm i długości nie mniejszej niż 250m oraz 

- sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju kołowym średnicy minimalnej 
300 mm i długości nie mniejszej niż 500m. 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada 
ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż 1 OOO 000,00 złotych; 
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2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 Regulaminu Zamawiający wykluczy z postępowania 

o udzielenie zamówienia Wykonawców: 

2.1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego ; 

2.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony 
okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą ; 

2.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

2.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zasady oceny spełniania warunków: 

1.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń 

i dokumentów opisanych w pkt VII, według formuły „spełnia/nie spełnia". 

1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, natomiast 
warunki określone w pkt 2 winien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć Wykonawcy 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania w okolicznościach , Wykonawca składa następujące dokumenty 
i oświadczenia: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie] ; 

1.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym cz_y roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty [w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument przedkłada przynajmniej 
jeden z nich]; 

1.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 OOO 000,00 złotych; 

2. brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
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2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania , sporządzone według 

załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie] ; 

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, aktualny na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia 

VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających s,ę o 
realizację zamówienia. 

IX. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wskazane powinno nastąpić na Formularzu 
ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu zamówienia wykonanego 
siłami własnymi oraz powierzonego podwykonawcy. 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający 
i Wykonawca przekazują faksem (numer: 56 450 49 34) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: 
mwio@mwio.pl), z zastrzeżeniem punktu 3, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
pełnomocnictw. 

4. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub 
złożonych dokumentów - wyjaśnienia te mogą być składane faksem lub drogą elektroniczną. 

5. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów -
składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się Wykonawcy z. treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 
potwierdzenia otrzymania oświadczenia , wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób 
określony w pkt 6 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

8. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z; 

• Agnieszka Ośka , tel. +48 56 450 49 26, w godz.. 8:00 - 14:00 od pon iedziałku do piątku , za 
wyjątkiem dni świątecznych. 

Strona 9 



SIWZ Numer postępowania: S3/2019/PN/SK 

9. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z: 

• Marcin Chrzanowski , tel. (56) 450 49 60, lub 694 41 O 435, w godz. 8:00 - 14:00 od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych. 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 15 000,00 
(słownie : piętnaście tysięcy 00/100) złotych . Wadium musi obejmować cały okres związania 
ofertą. 

2. Wadium może być wniesione w następujących fonnach: 

1) pieniądzu , 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (:Nykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji , 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
beneficjenta" zawierające oświadczenie , iż Wykonawca traci wadium na rzecL 
beneficjenta w związku z: 

• odmową podpisania umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych 
w ofercie, lub 

• w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu albo pełnomocnictw, 

6) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z. o.o. 

Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

Nr konta: 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611 

Na przelewie należy umieścić numer postępowania oraz dopisać „wadium przetargowe: 
Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa 
termoutwardzalnego na terenie Grudziądza " . 

Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia przelewu. 

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w kasie Zamawiającego (czynna codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godz. od 7:30 do 
14:30) , przy przekazaniu dokumentu osoba go składająca otrzyma odpowiednie 
potwierdzenie. Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię dokumentu wadialnego (gwarancja 
bankowa I ubezpieczeniowa) - w sposób nietrwale z nią związany (np. w oddzielnej 
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kopercie lub foliowej „koszulce") . 

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na rachunek Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii potwierdzenia 
przelewu jest warunkiem pożądanym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający zwróci wadium: 

1) Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po zawarciu urnowy oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, 

4) wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo 
pełnomocnictw, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 
sektorowego zamówienia podprogowego w wyznaczonym terminie, na warunkach 
określonych w ofercie 

XII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium. 

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane lub podpisane przez osobę(y) 
uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej "osoby uprawnione"). Oznacza 
to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
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działalności gospodarczej , pobranych samodzielnie przez Zamawiającego z centralnych 
rejestrów -KRS/CEIDG), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione 
przez osoby do tego uprawnione (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do 

zawarcia umowy. 

5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa , to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 
koszty wizji lokalnej i własnym staraniem zdobywa wszelkie informacje niezbędne do jej 
przygotowania. 

7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób 
i parafowane przez osoby uprawnione. 

8. Na ofertę składają s.ie: 

1) Formularz oferty - wzór stanowi załacznik nr 1 do SIWZ; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ; 

3) Wykaz wykonanych robót budowlanych (remontów)- wzór stanowi załącznik Nr 4 do 
SIWZ (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie) ; 

4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 OOO 000,0 złotych ; 

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi załacznik nr 3 do 
SIWZ; 

6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

7) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty, 
oświadczen i dokumentów składających się na ofertę - wyłącznie w przypadku, gdy 
upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z innych dokumnetów dołączonych do oferty, 

8) Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
- wyłącznie w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

12. Zalecane jest złożenie wraz z ofertą kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

XIV. Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiany w SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) ), pocztą elektroniczną: mwio@mwio.pl , faksem (nr: 
56/4504934) lub pisemnie na adres wskazany w Dziale I. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
korica dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnien albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest specyfikacja, tj . http://www.bip.wodociagi.qrudziadz.pl. Menu: Przetargi, 
podstrona: Zamówienia Sektorowe Podprogowe. 

UWAGA: Zamawiający podkreśla. iż w celu zachowania reguł równego traktowania 
Wykonawców nie będzie udzielał wyjaśnień treści SIWZ w inny sposób. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień , 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

XV. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego , w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, w sekretariacie (I piętro) , w nieprzekraczalnym terminie 
do: 25.02.2019r. godz. 9:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15;00 (od poniedziałku 
do piątku , za wyjątkiem dni świątecznych). 

2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i do upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty 
w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada Wykonawca. 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane na 
Zamawiającego oraz opisane następująco; 

Nazw-a (firma) Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 
ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

Oferta w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego pn · 
.,Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na terenie Grudziądza." 

Numer postępowania: S3/2019/PN/SK 
Nie otwierać przed: 25.02.2019 r. godz. 9:15 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w opakowaniu odpowiednio 
oznakowanym, z dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku "ZMIAN" opakowanie 
zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR. ... ". 
Opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek, z napisem na opakowaniu „WYCOFANIE'. Opakowania oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
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Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu wycofanej oferty. 
Opakowania z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

6. Oferta złożona Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert, zostanie zwrócona 
Wykonawcy niezwłocznie. 

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, Ili piętro, w dniu 25.02.2019 r. o godz. 9:15. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia . 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Na wniosek 
Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im 
niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach 2 i 3. 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza że Wykonawca 
oblicza cenę oferty w oparciu o cenę ryczałtową (obejmującą wszystkie koszty wykonania 
zamówienia) jednego metra remontu kanału dla każdej ze średnic kanałów wyspecyfikowanych 
w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór formularza oferty) i szacunkową długość poszczególnych 
kanałów. 

2. Wykonawca, w cenie jednostkowej (cena ryczałtowa za wykonanie remontu jednego metra sieci 
kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa, dla danej średnicy sieci) 
musi wycenić wszystkie elementy wykonania zamówienia zawarte w opisie przedmiotu 
zamówienia (dział Ili. SIWZ) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Nie będą 
dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za koszty, których nie obejmuje jednostkowa cena 
ryczałtowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Koszty takie będą uznane za 
włączone do każdej z cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę. 

3. Obliczając cenę oferty Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje zawarte w kolumnie 
5 tabeli formularza oferty (oferowany koszt netto wykonania remontu 1 m sieci dla 
poszczególnych średnic). Następnie poszczególne ceny jednostkowe należy przemnożyć przez 
szacunkowe długości sieci podane w kolumnie 4 tabeli, co stanowić będzie koszt całkowity 
wykonania remontu sieci dla poszczególnej lokalizacji. 

Ceną oferty jest suma kosztów wykonania remontu sieci dla poszczególnych lokalizacji, 
powiększona o kwotą podatku VAT w wysokości 23%, tj. kwota brutto. 

4. Ceny podane w fonnularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch mIeJsc po 
przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 
grosza zaokrągla się do 1 grosza. Podana w ofercie cena musi być wyrażona z złotych polskich 
[PLN]. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

5. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 

XVIII. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną 
odrzucone przez Zamawiającego. 
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2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium 
oceny: Cena oferty - waga 100%. 

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać 
Wykonawca w tym kryterium wynosi 100. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania : 

Cn 
P1 = • 100 

Ch 
gdzie: 

P1 i lość punktów jakie otrzyma oferta 

Cn najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 

Cb cena badanej oferty 

3. W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe składane będą pisemnie, na takich 
samych zasadach jak składanie ofert. 

XIX. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania . 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w Dziale XVIII niniejszej SIWZ. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu , a wykonawcę, którego wybrano 
powiadomi o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda również informacje 
o odrzuceniu oferty (ofert) , z uzasadnieniem przyczyn odrzucenia. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt 2 powyzeJ, na stronie internetowej 
http://www.bip.wodociagi.qrudziadz.pl, menu: Przetargi, zakładka : Zamówienia sektorowe 
podprogowe) oraz w swojej siedz ibie na tablicy ogłoszeń. 

XX. Ogólne warunki umowy lub wzór umowy. 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 
na realizację sektorowego zamówienia podprogowego. 

2. Umowa w sprawie niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego: 

1) zostanie zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej , 

2) zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. okres realizacji przedmiotu zamówienia , 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej, 

4) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Regulaminu nie 
stanowią inaczej. 

3. Szczegółowe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy 
w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 
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XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu informacji dotyczącej osób podpisujących umowę oraz osób 
upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy. 

2. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1 będzie zobowiązany stawić się w siedzibie 
Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, celem zawarcia umowy. 

3. Dopuszcza się , przed podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana jako 
najkorzystniejsza, negocjowanie ceny umowy w celu uzyskania jeszcze korzystniejszych 
warunków. 

XXIII. Środki ochrony prawnej. 

Zgodnie z treścią § 38 ust. 3 Regulaminu, w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia 
podprogowego decyzje podejmowane przez Zamawiającego są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie . 

XXIV. Postanowienia końcowe. 

1. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu postępowania bez 
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejsz.ej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy - Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie 
wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. ze zmianami). 

XXV. Informacja o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., 
Informujemy, iż: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką. 

Administrator danych osobowych powoła/ Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 
można kontaktować się na adres: iodo@mwio.ol 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,.Remonty sieci 
kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego 
na terenie Grudziądza", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
uregulowań wewnętrznych Zamawiającego , a także w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami , a także w celach dowodowych, 
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania 
dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru Pani/Pana oferty 
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jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu , do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich 
podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego oraz do zawarcia i realizacji umowy zawartej w przypadku wyboru 
Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu ; w przypadku 
niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz zawarcie umowy, w pozostałych 
przypadkach dobrowolne. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu : 

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania. 

XXVI. Załączniki do SIWZ 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące 
załączniki : 

• Załącznik nr 1 - wzór Formularza oferty 

• Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

• Załącznik nr 3 - wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

• Załącznik nr 4 - wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych 

• Załącznik nr S - wzór Umowy 

• Załącznik nr 6 - plany sytuacyjne oraz raporty z inspekcji TV 
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ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30 
86-300 Grudziądz 

FORMULARZ OFERTY 
WYKONAWCA: 

Nazwa (finna): .... ..... . .. .... .. ... .............. ................. ..... .. ...... . 

Adres: .... .... ... .. .. .. ... ... ... ... ... .. , ... .. ... ..... ......................... . .. 

NIP: . . . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. Regon: ..... . .... .. ... .. . .. . .. 

Numer faks lub adres poczty elektronicznej na który należy kierować korespondencję: 

Ja (My) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz wykonawcy składam(y) ofertę na 

Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzaJnego na terenie 

Grudziądza, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ 

z załącznikami), za cenę ryczałtową ........ .. .... ... złotych (słownie: ...... .......... ....................... ), 

w tym: 

kwota netto: ........ . ............ PLN (słownie : .. . ..... . ... .. .. ... .. ......... .. .. ............................. ... ... ..... . ) 

VAT 23% w kwocie: ........... . ....... .. PLN (słownie : ..... .. ............. . .................. ... .... ................... .) 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy. 

Jednocześnie oświadczam(-y), że: 

1) Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamowIenia (w tym z wzorem 
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeże,, oraz akceptujemy warunki w niej zawarte, w tym 
warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2) Na przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: 5 lat, licząc od daty 
podpisania przez strony protokołów odbioru końcowego dla każdego ze zleceń wykonania 
remontu. 

3) Zamówienie zrealizujemy sami, tj. bez udziału podwykonawców I z udziałem podwykonawców* w 
następującym zakresie: .. ............. ...... ........ . ..... . .. .. ................ .. ... .. ....... .. ..................... . .. 

··· ·· ···· ··· ···· ··· · ·· ·· ···· ···· ···· ·· ···· ... ··········· ······· .. ........ .. ··· ··· ······· ·· ··· ··· ··· ··· ·•· .......... .. .... .. ... .. . 

4) Zapoznaliśmy się z terenem budowy [wizja lokalna została przeprowadzona w dniu 
.. .... . ...... ..... 2019r. wraz z przeprowadzonymi wszelkimi pomiarami kanałów do renowacji] 
i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty. 

5) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia 4.10.2019r. 

6) Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7) Do kontaktów z zamawiającym i do koordynowania prac wyznaczamy Panią/ Pana 

8) Cenę oferty obliczono z uwzględnieniem ceny netto (zawierającej wszystkie koszty niezbędne dla 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia) oraz podatku od towarów i usług 
(VAT). w sposób następujący: 
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Średnica z Długość z 
Koszt całkowity Lokalizacja (nazwa Oznaczenie odcinka do pomiarów pomiarów 

ulicy) renowacji Wykonawcy Wykonawcy 
Koszt wykonania remontu 1 m [ długość x koszt 

[mm] [m] wykonania 1m] 

1 2 3 4 5 

Batorego S56BA18B-S56BA178 

Ikara S1181K33L- S1181K3 

Sienkiewicza S43SK39A-S43SK40A 

Chełmińska S101CH628-S101 CH46BN 

Chełmińska -
S54CH638-S93NA 1 B Narutowicza 

Chełmińska (przed S124CH 1781-S 124CH18B 1-
S124CH1981-S124CH2D81 -ogrodami działkowymi) 

S124CH21B1 

Mikołaja z Ryńska S26MR8C - S26MR9C sieć 
Piłsudskiego (włączenie na ostro) 

Mikołaja z Ryńska S26MR6C-S26MR7C 

Modrzewskiego - S58MO5C - sieć Waryńskiego 
Waryńskiego (włączenie na ostro) 

S/D26Pl29C- S/D26Pl30C-
Piłsudskiego S/D26Pl31 C- S/026Pl32C-

S/D26Pl33C 

Działyńskich S23DZ2C-S23DZ3C 

Droga Mazowiecka S138DM3M-S138DM4M 

R-akowskiego S133RA 1R-S133RA2R 

Szachnitowskiego 
S109SZ10B-S 109SZ11 B-

(wcześniej 
S109SZ12B Szenwalda) 

Kościuszki Kilińskiego S8KO164A-S8Kl135A 

Jackowskiego 
S 106JA 13S-S 106JA 14S-Śniadeckich (teren 

S106SN13S przedszkola) 

Podhalańska S141PO9M-S141PO10M 

Śniadeckich S106SN98S-S 106SN55S 

SUMA [ kwota netto]: 

VAT23% 

SUMA [ kw ota brutto]: 

9) Nin iejsza oferta zawiera na stronach nr od .. ... do .. .. .. informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 

10) Wadium w kwocie 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych zostało wniesione w 
formie: .. ............... . ............ .. .... .. .. ... ... .. . ... . 

Zwrotu wadium należy dokonać na adres (dotyczy wadium wniesionego w formie gwarancji): 
... ················ ····· ... ··· ··· ··· ··········· ··· ···· ·· 
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu): 
. ... . . . . . ···· ·· .... ..... ············ ···· ·· ······ ··· .. . 

11) Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi w celu 
i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w dziale XX.V SIWZ; 

2 

6 
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12) Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych , od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu . (w przypadku gdy Wykonawca nie 
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO) 

13) Ofertę niniejszą składamy na _ _ kolejno ponumerowanych stronach. 

14) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

.. . ·· ········ ······· ·· ······· ··· ·········· ....... .. ··· ·· · ··· ·•· ······· ···· ···· ... ..... . ...... ... ...... ...... .... , ....... , ... ... . 

.... .. ... ... ... ...... .. , ............. ........ · · • · ·· ···· ···· ··· ·• ··· ···· · ·· · ····· · ········· ..... . ··· ··•·· ··· ·· ···· ··· · ........... . 
···· ·· ... ..... . ....... .. ... .. . ... ..... . ........ .... ..... .. .. ... ... .... .. ... ... •····· ······ .... .......... . ··· ····· · ·· · ...... .. . . 
··········· ···· .. ..... ... ... ..... .. ....... ..... ...... . ··· ··· ... ... ... .. . .. . ·· · ··· ... ... ··· ···· ·· ··· ······ ·· ·· ... .. ... .. .. . , ... . 
··•· · · ·· •· · ···· .. ..... ... ....... . ····•· ··· ··· ······ ·· · ··· ··· ··· ·· •········ · ····•·········· ······ ···· ··············· ........... . 

(miejscowość i data) 

*niepotrzebne skreś lić 

podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 

3 



Numer postępowania: S3/2019/PN/SK 
Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór Oświadczenia 

Numer nadany sprawie przezZamawiającego: S3/2019/PN/SK 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Ja(My) niżej podpisany(i) 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego 

pn . • Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na terenie 

Grudziądza" dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli 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 ; 

(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 



Numer postępowania: S3/2019/PN/SK 
Załącznik Nr 3 do SIWZ - wzór Oświadczenia 

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S3/2019/PN/SK 

OŚWIADCZENIE 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Ja(My) niżej podpisany(i) 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZAM(Y) 
iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Remonty sieci 
kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza, na 
podstawie §13 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 
2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm). 

(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 



Numer postępowania: S3/2019/PN/SK 

Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór Wykaz robót 

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S3/2019/PN/SK 

WYKAZ1 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

Ja(My) niżej podpisany(i) 

···· ····· ·· · ····· · · ····· ··· ········· ........... ... .... ... .... .. .. ....... .. .. ... .. ... ... ·· ······· ··········· 
··· ··· ........... , ..... , ····· ·· ····· ······ ··· .. .... ····· ······· ··•• · · .. .... ·· ··· ·········· ···· ·· ··•······" 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy) 

....... .. ···· ······ ····· ······ ··· ............ ..... ............ , ······ ··········· · ·· ····· ··········· ···· ···· 

.................. ···· · · ·-· · ···· · ······· ··· ······ ·· ··· ·· ·· ·· ··· ............... ......... ······ ·•·· ··· ······· 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Wykonawca, którego reprezentuję(my) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) , następujące 
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem2 robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia: 

Rodzaj Data wykonania Numer strony 
robót budowlanych (należy Wartość robót ( dzień / miesiąc I rok) Miejsce wykonania oferty, na której 

podać średnicę I długość kana/u budowlanych robót budowlanych I zwarto 
poddanego renowacji metodą (zł) zakończenie zamawiający dokument 
rękawa termoutwa rdza In ego) 

rozpoczęcie 
potwierdzający 

W załączeniu przedkładam(y) dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych wskazanych 
w tabeli powyżej wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty3. 

····· ···································· 
(miejscowość i data) ················· ························ 

podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 

1 
Wykonawca przedstawia w wykazie wyłącznie roboty budowlane, które odpowiadają warunkom udziału 

w postępowaniu określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2 

Przez roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
rozumieć należy remont metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o przekroju 
jajowym średnicy minimalnej 400/600 mm i długości nie mniejszej niż 250 m, oraz remont metodą 
bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju kołowym średnicy minimalnej 300 
mm i długości nie mniejszej niż 500 m. 
3 

Wykonawca Jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie- wskazanych w tabeli 
robót budowlanych. Dokumentami potwierdzającym, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie 
są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty 



Numer postępowania: S3/2019/PN/SK 
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UMOWA Ni· IW/NR ... .ISK/2019 

zawarta w dniu . ... ... . ..... . ........ w Grudziądzu pomiędzy: 

Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o. o. z siedzibą. w Grudziądzu, 86-300 
Grudziądz, ul. Mickiewicza nr 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tonmiu, Vll Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000103 51, kapitał 
zakładowy 64.028.500,00 zł, Regon 870485618, NlP 876-18-72-491 ,zwaną w dalszej części 
umowy „Kupującym·· , reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu 
a 
.......... . .... .. . . . ......... .. z si edzibą w . .. .. ....... .... przy ul. .... ......... . .... ..... . 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ... .. .... . . . ... . . . , 
.. . ...... .... . Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
. .. ..... _ .. ...... , kapitał zakładowy w wysokości .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. zł_ REGON: 
.. .. ... .. .. ... .. , NIP: .... ... ....... . .. , zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą'', 
reprezentowaną przez: 

• • • • • e • e • e • et ł I t I t • ł t •eł• ł • ł • ł et t ł • t I ł ł + t I• 

W wyniku postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Remonty sieci kanalizacji 
sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa tennoutwardzalnego na terenie 
Grudziądza'' na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązującego 
w MW10 sp. z o.o„ została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac mających na celu wykonanie remontów sieci 

kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie 
Grudziądza. Dokładną lokal izację miejsc do remontu wskazuje załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w niniejszej umowie. specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz oferty Wykonawcy z dnia ... . . .. ........ . 

3. W ramach prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do: 
1) dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów średnic i długości odcinków wraz z 

przedstawieniem wyników tych pomiarów Zamawiającemu; 
2) organizacji i oznakowania budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy 

projektem organjzacji ruchu; 
3) czyszczenia kanału przed renowacją; 
4) inspekcji przedwykonawczej i powykonawczej kanału kamerą TY; 
5) wyfrezowanie robotem przykanalików włączonych do sieci oraz końców rękawa na 

kanale poddanym renowacji, w tym także narostów tłuszczy, złogów itp.; 
6) korkowania kanału do renowacji i bocznych dopływów sieci sanitarnej oraz 

przepompowanie ścieków w czasie trwania prac remontowych: 
7) realizacji renowacji z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą. z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U z 20l6 r. poz. 1570 z późn. zm.), Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiahJ, deklarację zgodności z Polską 
Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną; 

~ 
1 
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8) remontu kanału metodą bezwykopową rękawa zgodnie z zawanym opisem oraz 
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane Uednolity tekst Dz. U. z 2017 r. , poz. 1332) oraz zasadami 
rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz 
wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie h.-walifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt; 

9) sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach; 
10) otwarcia przykanalików i końców rękawa na kanale poddanym renowacji: 
11 )zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz 

innych przewidzianych prawem warunków i świadcze11 dla swoich pracowników; 
12) wykonania na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, 

prób i bada11; 
I 3) wykonania organizacji ruchu i pokrycia kosztów z tym związanych; 
14) wykonania ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości v. ykonania 

renowacji w sposób całkoVvicie bezwykopowy; 
15) oddania odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego 

użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego; 
16) wykonania innych niezbędnych prac wynikających z wymagań proponowanej przez 

Wykonawcę technologii robót. 
4. Zamawiający pokrywa koszty pobom wody i utylizacji osadów po czyszczeniu sieci 

kanalizacji sanitarnej (miejsce poboru wody i zrzutu nieczystości wskaże Zamawiający). 
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym przeprowadził wizje w terenie. 
6. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do 

bezpośredniego użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych 
w obecności Zamawiającego. 

7. Przed.miot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 
przy użyciu narzędzi i urządzeń Wykonawcy. 

§2 
1. W przypadku podjęcia decyzji przez Wykonawcę o powierzeniu wykonania części robót 

podwy konawcy, Wykonawca powierzy ich wykonanie w następującym zakresie 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. 

3 . Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Wykoaawca jest zobowiązany w terminie 14 dni przed zamiarem powierzenia części 
robót podwykonawcy (zawarcia z nim umowy), przedstawić Zamawiającemu umowę lub 
projekt. umowy z podwykonawcą. 

5. Zamawiający w tenninie 30 dni od przedstawienia w/w umowy lub jej projektu może 
zgłosić na piśmie sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Brak 
odpowiedzi w tym term.inie uznaje się za zgodę Zamawiającego na treść umowy. 

6. Wejście na teren budowy pod~·ykonawcy możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Zamawiającego na powierzenie danego zakresu prac podwykonawcy. 

7. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego . 

8. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację 
zakresu µrac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom. 
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9. W przypa<lku podzlecenia wykonania części prac podwykonawcy, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, z tym że 
nie wyklucza to odpov,1iedzialności solidarnej tych podmiotów w stosunk7..1 do 
Zamawiającego. 

I O. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie przedmiotu umowy nie 
stanowi zmiany umowy, ale jest vvymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 

pod\,vykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy i 
podwykonawstwo. 

I I. Wykonawca przed wystawieniem faktur dla Zamawiającego, za roboty wykonane przez 
podwykonawcę, przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy o 
otrzymaniu zap-laty za wykonane przez niego roboty oraz dowód potwierdzający zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty. Po przedłożeniu ww. dokumentów, Wykonawca 
będzie uprawniony do wystawienia faktury na rzecz Zamawiającego. 

l 2. Treść ust. od 2 do 11 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 
13. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę i nie dostarczenia wszystkich 

wymaganych dokumentów dotyczących podwykonawców, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 
udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych 
wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń - do wysokości wynagrodzeń 

niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego 
roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie 
art. 6471 * 5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z 
wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniós-ł Zamawiający. 

14. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego roszczeń przez podwykonawców o zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu 'wykonywania robót w ramach podwykonawstwa na rzecz 
Zamawiającego, przed terminem płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, 
Zamawiający uprawniony jest do dokonania nptaty bezpośrednio na rzecz zgłoszonego 
podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. Podstawą do dokonania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy jest 
przedstawienie dowodów potwierdzających istnienie roszczenia oraz jego wysokośc~ a 
także potwierdzających wykonanie robót w sposób należyty, zgodny z umową o 
podwykonawstwo oraz zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy. 

§3 
I. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 

04.10.2019 r . 
2. Po wykonaniu przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest niezwfocznie zawiadomić 

Zamawiającego o zakończeniu prac, a Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 
ich odbioru. 

3. Zakończenie robót zostanie potwierdzone podpisanym przez strony lub ich 
przedstawicieli protokołem odbioru. 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie 

z opisem zawanym w niniejszej umowie oraz z: 
1) warnnkami wynikającymj z obowiązujących przepisów technicznych i ustawy z 7 

I i pca 1994 r. Prawo budowlane; 
2) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych; 
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3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi 
zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz \.vyposażonych we właściwy sprzęt, 

4) zgodnie z zapisami snvz oraz ofertą Wykonawcy z dnia . .. . . . . . . . . . . .. . 
2. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się użyć materiałów, których 

jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obroni zgodnie z ustawą 
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j . Dz. U. z 2016 r . poz. 1570 z póżn . 

zm.) oraz posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną użytych materiałów. 

§5 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
2) pokrycia kosztów poboru wody i utylizacji osadów po czyszczeniu sieci kanalizacji 

sanitamet 
3) zapłaty wynagrodzenia 

§6 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy także przejęcie pełnej odpowiedzialności za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych "vypadków dotyczących pracowników i osób 
trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót przez Wykonawcę, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 
obiektów. materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót 
podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2 . Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymywania ogólnego porządku w rejonie 
wykonywanych robót poprzez: 
1) ochronę mienia: 
2) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy; 
3) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót i odpowiednie oznakowanie 

rejonu prowadzenia robót; 
4) zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku rejonu prowadzenia robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, 
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach 

(w przypadku zaniecliania czynności porządkowych Zamawiający wykona je na koszt 
Wykonawcy), 

3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące u Zamawiającego przepisy bhp, 
p .poż. i ochrony środowiska oraz zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i 
Środowiskiem (Polityka Firmy dostępna na stronie 
http· / w,n, bip wodociagi .grudziadzpl). 

4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje do kierowania i wykonywania 
robót oraz przeszkolenia uprawnienia wymagane prL.episami prawa (w szcLególności 
przepisami BHP). 

§7 
1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

sprawuje: Pan Chrzanowski Marcin tel. 694-410-43 5 
2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy 

sprawować będzie Pan .. .... . .. . ..... . ... . .. , teL . . . . . . . . .. . ........ ... . .. .. . 

§8 
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1. Za wykonanie przedmiotu umO\'IY Zamawiający zapłaci Wykonaw<.:y wynagrodzenie 
ryczałtowe w v;ysokości • ... . ... . . . . . .. .. .. . . zł netto (słownie złotych: 
... .. .... .. ............... . ..... 00/100 netto), do którego dostanie doliczony podatek od 
towarów i usług (VAT) w k'v'iocie . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie złotych :...... ), co daje 
kwotę brutto .. . .. . . .. ........... ..... zł słownie złotych) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 2, jest stałe i niezmienne przez czas trwania 
umowy. 

4. Płatność za wykonanie przedmiotl1 umowy nastąpi w ciągu '.21 dni kalendarzowych 
licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury . Forma 
płatności : przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankmvy. 

5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony lub ich 
przedstav.·icieli protokół. o którym mowa w s 3 ust.3 

6. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prav.·o do naliczania 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od tov,arow i usług 
V AT. W przypadku zmiany statusu w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Zmawiaj ącego.* 

§9 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego równiez z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancyjnym. 
3. Ok.res gwarancji i okres rękojmi za wady są jednakowe. Zamawiający może wykonać 

uprawniema z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi . 
4. O wykryciu wady w okresie gwarancj i i rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie w formie pisemnej , wyznaczając tem1in usunięcia wady. 
5 Wykonawca zobowiązuje się przystąpic do usunięcia wa.dy niezwłocznie, a najpoźniej 

w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o istnieniu wady 
6. Wszelkie koszty związane ze zobowiązaniami z tytułu gwarancji pokrywa w całości 

Wykonawca. 
§ lO 

I. Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Zamawiający 
uprawniony jest do naliczania kar umownych: 
J) za opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn. za 

które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 1 % wynagrodzenia 
netto za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie przez Wykonawcę w usuwaniu usterek i wad w okresie gwarancji i 
rękojmi, licząc od Lerminu określonego w § 9 ust. 5, w wy!:>okości I % wynagrodzenia 
netto za każdy dziei1 opóźnienia; 

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn, za które Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności w wysokości 5 % wynagrodzenia netto; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia netto. 

2. Wykonawca uprawniony jest do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z jego winy w wysokości 5% wynagrodzenia netto. 
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3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego 
prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej . 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem 

nieważności . 

2. Zmiana danych adresowych stron nie wymaga zmiany umowy, przy czym o każdej 
zmianie strony zobowiązane są poinformować w formie pisemnej. 

3 . W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych obowiązującego w MWTO sp. z o.o. 

§11 
Ewentualne spo1y powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony w pierwszej kolejności 
będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego 
rozstrzygnięcia sporn, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy 
w Toruniu. 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Załączniki: 

1. Lokalizacja miejsc remontu rękawem na terenie Grudziądza. 

ZAl\'IAWL.\JĄCY WYKONAWCA 
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