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Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty 

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

FORMULARZ OFERTY 
WYKONAWCA: 

Nazwa (firma): ....... .... ....................................... .. ... . ........ .. 

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 termoutwardzalnego 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) Zapoznal iśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem 
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 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/ 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 29.1 1.2019r. 

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 

[mrn] [m] 
wykona nia 1 m] 

1 2 3 4 5 

P ruszyńskiego S98PR3B-S98PR4B-S98PRSB 

Ikara S118IK28L-S118IK29L 

Sztumska 
S16SZ20QC-S16SZ201C-

S16SZ202C-S16SZ203C 

Kosynierów Gdyńskich S44KOS6-S44SK42A 

Paderewskiego 
S14PA29C-S14PA30C-S14PA31C-
S14PA32C-S14PA33C-S14PA34C 

Jackowskiego S106JA3S-S106JA4S-S106JASS 

Jackowskiego S106JA30S-S106JA31S 

Sikorskiego S38Sl9C-S38Sl910C 

Jackowskiego 
S109JA13B-S109JA14B-

S109JA15B-S109JA16B 

Chełmińska (teren przy SD113CH2S-SD113CH3S-
Medycyn ie Pracy) SD113CH4~ SD113CHSS 

Sienkiewicza 
S44SK42A-S44SK43A-S44SK44A-

S44SK45A-S44SK46A 

Księcia Witolda 
S5KW238A-S5KW239A oraz 

SSKW242A-S/DSJA243A 

Hallera (kolektor wód 
naprawa miejscowa łączenia 

popłucznych t eren 
MWiO) 

rurociągu uszczelnienie (PAKER) 

SUMA [ kwota netto]: 

VAT 23% 

SUMA [ kwota brutto]: 

9) Niniejsza 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 przetwarzan ie danych osobowych przekazanych Administratorowi w celu 
i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w dziale XXV SIWZ; 

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. 
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14) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

(miejscowość i data) 

*niepotrzebne skreślić 

podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 

3 
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Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S14/2019/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 : S 14/2019/PN/SK 
Załącznik Nr 3 do SIWZ - wzór Oświadczenia 

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S14/2019/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 
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Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S14/2019/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 działalnośc i 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 I miesiąc/ rok) Miejsce wykonania oferty, na której 

podać średnicę i długość kana/u budowlanych robót budowlanych I zwarto 
poddanego renowacji metodą (zł) rozpoczęcie 
rękawa termoutwardzalneqo) 

zakończenie zamawiający dokument 
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 
kołowym średnicy minimalnej 300 mm i długości nie mniejszej niż 1000 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: S 14/2019/PN/SK 
Załącznik Nr 5 do SIWZ - wzór Umowy 

UMOWA Nr IW/NR ... ./SK/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 Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000103 51 , kapitał 
zakładowy 64.028.500,00 zł, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491 , zwaną w dalszej części 
umowy „Kupującym", reprezentowaną przez: 

a 
..................... . ......... z siedzibą 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: 

W wyniku postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Remonty sieci kanalizacji 
sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie 
Grudziądza" na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązującego 
w MWIO 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 lokalizację 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 organizacji ruchu; 
3) czyszczenia kanału przed renowacją; 
4) inspekcji przedwykonawczej i powykonawczej kanału kamerą TV; 
5) wyfrezowanie robotem przykanalików włączonych do sieci oraz ko11.ców 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 2019 r. poz. 266 ze zm.), Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić świadectwo jakości materiału, deklarację zgodności z Pol ską Normą 
przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną; 
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8) remontu kanału metodą bezwykopową rękawa zgodnie z zawartym opisem oraz 
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1186) oraz 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 ; 

9) sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach; 
1 O) 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 świadczeń dla swoich pracowników; 
12) wykonania na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, 

prób i badań; 

13) wykonania organizacji ruchu i pokrycia kosztów z tym związanych; 
14) wykonania ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania 

renowacji w sposób całkowicie 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 poboru 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. Przedmiot 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 

podwykonawcy, 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. Wykonawca 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 terminie 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 terminie uznaje się za zgodę Zamawiającego na treść umowy. 

6. Wejście na teren budowy podwykonawcy 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 prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom. 
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9. W przypadku podzlecenia wykonania części prac podwykonawcy, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, z tym że 
nie wyklucza to odpowiedzialności solidarnej tych podmiotów w stosunku do 
Zamawiającego . 

1 O. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie przedmiotu umowy nie 
stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy 
i podwykonawstwo. 

11. Wykonawca przed wystawieniem faktur dla Zamawiającego , za roboty wykonane przez 
podwykonawcę, przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy o 
otrzymaniu zapłaty 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. 

12. 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, opa11ych na przepisie 
art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z 
wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł 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 zapłaty 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 wysokości, a 
także potwierdzających wykonanie robót w sposób należyty, zgodny z umową o 
podwykonawstwo oraz zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy. 

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

29.11.2019 r . 
2. Po wykonaniu przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 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 zawa1tym w niniejszej umowie oraz z: 
1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i ustawy z 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
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2) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych; 
3) 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, 

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

jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą 
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 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 

sanitarnej; 
3) zapłaty wynagrodzenia. 

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

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 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 zaniechania 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://\vww.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje do kierowania i wykonywania 
robót oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności 
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. .......................... . 
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§8 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości .... ............. .... zł netto (słownie złotych: 
................................ 00/100 netto), do którego dostanie doliczony podatek od 
towarów i usług (VAT) w kwocie ........ .. .. . . .. 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 przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych 
licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Forma 
płatności: przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony lub ich 
przedstawicieli protokół, o którym mowa w § 3 ust.3. 

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

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT. W przypadku zmiany statusu w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.* 

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

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

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

uprawnienia 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 termin usunięcia wady. 
5. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, a najpóźniej 

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

Wykonawca. 
§ 10 

1. Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Zamawiający 
uprawniony jest do naliczania kar umownych: 
1) 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 terminu określonego w§ 9 ust. 5, w wysokości 1 % wynagrodzenia 
netto za każdy dzień 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 MWIO sp. z o.o. 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony w pierwszej kolejności 
będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego 
rozstrzygnięcia sporu, 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 . 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


