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Załącznik nr 1 do SIWZ 
1.Strona tytułowa.

 ..............................................
 ( miejscowość, data )
 ..............................................
 ( pieczęć firmowa wykonawcy )    
Urząd Gminy Świdnica
ul .B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
tel/fax (074) 852-30-67


OFERTA PRZETARGOWA
dotycząca PRZETARGU nr ................... ,  z dnia ...................
na wykonanie:

„Budowa sieci przesyłowej Komorów-Słotwina, budowa sieci przesyłowej Słotwina-Witoszów Dolny oraz budowa sieci przesyłowej Komorów-Mokrzeszów wraz ze zbiornikiem wody w ramach przedsięwzięcia pn. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”

Pełna nazwa wykonawcy: ...........................................................................................................................................................
Adres siedziby wykonawcy: ...........................................................................................................................................................
tel. .....................................     fax. .....................................  
tel. kom. .....................................      e-mail: .....................................     
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowane w: ..................................................................................................................................   
oferujemy wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia za kwotę:

ZAOFEROWANA  CENA  BRUTTO  ZA  CAŁE ZADANIE ................................................. ZŁ
SŁOWNIE: ...........................................................................................................................................
W tym:
a) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Słotwina: ……………………….ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….
b) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Słotwina-Witoszów Dolny: .………………ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….
c) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Mokrzeszów: ..………………...ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….

ZAOFEROWANA CENA NETTO ZA CAŁE ZADANIE .........................................................ZŁ
SŁOWNIE: ...........................................................................................................................................
W tym:
a) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Słotwina: ……………………….ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….
b) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Słotwina-Witoszów Dolny: .………………ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….
c) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Mokrzeszów: ..………………...ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….



STAWKA PODATKU VAT ...........%
KWOTA PODATKU ….......................ZŁ
SŁOWNIE: ...........................................................................................................................................
W tym:
a) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Słotwina: ……………………….ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….
b) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Słotwina-Witoszów Dolny: .………………ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….
c) budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Mokrzeszów: ..………………...ZŁ
słownie: …………………………………………………………………….………………………….


Oświadczamy, iż powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, o których mowa w rozdziale XVII niniejszej SIWZ. 


II. Gwarancja na wykonane zamówienie                                                         ZAOFEROWANA:

   (wymagane minimum 36 miesiące)	                                                      ………………………….
	                                                                                                    miesięcy
                                                                                                       
Termin realizacji prac: do 29.07.2011 r.
Warunki płatności: Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisany przez inspektora nadzoru.

	nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*: 


l.p.
Nazwa części zamówienia 

*niepotrzebne skreślić


……………………, dnia…………….                                  ……………………………  
                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania firmy



















Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA  Nr: ZP/ / / 10 (PROJEKT)
                                                                             
zawarta w dniu:  ……….. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego 
Nr: …………… z dnia : ……….. r. pomiędzy:
 
GMINĄ ŚWIDNICA
reprezentowaną - przez:
1. Teresę  Mazurek     –   Wójta
2. Annę  Szymkiewicz   –  Skarbnika Gminy / kontrasygnata / 
 zwaną dalej  "Zamawiającym" z jednej strony, 
a:  
z siedzibą w:  
reprezentowaną  przez:
1.  
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

Po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - zwaną w dalszej treści „Ustawą Pzp” - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY 

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz     Zamawiającego  inwestycji p.n. „Budowa sieci przesyłowej Komorów-Słotwina, budowa sieci przesyłowej Słotwina-Witoszów Dolny oraz budowa sieci przesyłowej Komorów-Mokrzeszów wraz ze zbiornikiem wody w ramach przedsięwzięcia pn. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”.

1.1.1 Zadanie obejmuje następujący zakres robót:
	budowę sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Słotwina z rur PE 225 mm,

budowę sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Słotwina-Witoszów Dolny z rur PE
225 mm,
budowę sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Mokrzeszów z rur PE 225 mm wraz ze zbiornikiem wody.

1.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, pozwoleniach na budowę, projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych oraz
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót  stanowiącym  załącznik do niniejszej umowy.

1.3.   Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta w harmonogramie rzeczowo-finansowym, podlegać będzie odbiorowi częściowemu przez Zamawiającego.

1.4. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy oraz warunkami prowadzenia robót i uwzględnił je
w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2

SPOSÓB  WYKONANIA  UMOWY

Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru Zamawiającego.

2.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:
	wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

2.2   Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………..

2.3  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………………….., posiadający uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym ……………………….

2.4  Zakres nadzoru Zamawiającego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia           07.07.1994 Prawo budowlane.

2.5. Obowiązki Zamawiającego

2.5.1  Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy. 

2.5.2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

2.5.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia istniejące na terenie budowy.

2.6. Obowiązki Wykonawcy

2.6.1   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
	projektem budowlanym opracowanym przez TEXEL Sp. jawna, ul. Saperów 5, 58-100 Świdnica,
	projektem budowlanym opracowanym przez Biuro Projektowe EKO PROJEKT BIS,
ul. Mieszka I 33/13, 58-100 Świdnica,

warunkami pozwoleń na budowę,
	obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i technicznymi warunkami wykonania
i odbioru robót,
ze złożoną ofertą, w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym i  SIWZ.

2.6.2.  Wbudowywane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
	Polskim Normom,
	wymaganiom projektu budowlanego,
	wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

2.6.3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

2.6.4.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
	urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
poniesienia kosztów zużytej w trakcie realizacji zamówienia energii elektrycznej i wody zgodnie ze wskazaniami liczników,
oznakowania terenu budowy,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
wykonania inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie dfx,
dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
	wykonania pomiarów, sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń wraz z dostarczeniem instrukcji niezbędnych do użytkowania obiektu,
	zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
sporządzenia planu BIOZ,
umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
	organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót.

2.7. Zapewnienie bezpieczeństwa

2.7.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2.7.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska
i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

2.8.  Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkoda lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 3

TERMINY

3.1.  Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu ............................. Termin zakończenia   prac  budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 29.07.2011 r.

3.1.1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3.2. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy. 	
§ 4

ODBIORY  I  PROCEDURA

4.1.    Protokół  odbioru częściowego

4.1.1.  Roboty określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym podlegały będą odbiorom częściowym.

4.1.2. Podstawą zawiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru będzie dokonanie wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru.

4.1.3  Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
	potwierdzenie przez geodetę obmiaru wykonanego etapu robót,
	protokóły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały,

dokumentację elementu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, jeżeli takie wystąpią, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

4.1.4.  Zamawiający dokona odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu
7 dni od daty zawiadomienia o odbiorze.

4.1.5.  Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na formularzu określonym przez Zamawiającego.

4.2.  Protokół odbioru końcowego

4.2.1.  Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta,
dziennik budowy,
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
	protokóły badań i sprawdzeń wraz z niezbędnymi instrukcjami,

rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem (brutto) oraz netto (bez podatku VAT).
4.2.2.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

4.2.3. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

4.3.   Wady ujawnione w trakcie odbioru.

4.3.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

jeżeli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4.3.2.   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 5

ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA  STRON

5.1.   Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego 

5.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do:
	stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

5.2.   Podwykonawstwo

5.2.1.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

5.2.2. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę. 

§ 6

GWARANCJA  JAKOŚCI

6.1.  Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

6.2   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

6.4.   Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

6.5.   Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 

§ 7

KARY  UMOWNE  I  ROSZCZENIA  ODSZKODOWAWCZE

7.1    Kary umowne

7.1.1  Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

7.1.2 Kary mogą zostać naliczone przez Zamawiającego w następujących przypadkach w wysokościach:
	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego elementu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 9 pkt 9.1. umowy, za każdy dzień zwłoki, potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy,

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia  po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,
	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia netto.

7.1.3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wartości netto przedmiotu umowy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.2  Roszczenia  odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

8.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………. PLN, co stanowi  8 % ceny ofertowej brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, w formie i  walucie określonej w SIWZ.

8.2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w następujący sposób:
	70 % w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym,

pozostałe 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu  rękojmi za wady.

8.3. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji  wystawiającej zabezpieczenie.
8.4.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 9

WYNAGRODZENIE

9.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł (słownie: …………………………………………………………..………….) netto, a z podatkiem VAT ………………….. zł (słownie: …………………………………………………) zgodnie z wynikiem przetargu, w tym:
	budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Słotwina: ………………….zł netto (słownie: …………………………………..……………………), a z podatkiem VAT ……………….. zł (słownie: …………………………………………………),
	budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Słotwina-Witoszów Dolny: ……………….…….zł netto (słownie: ……………………………………….……………), a z podatkiem VAT ……………….. zł (słownie: …………………………………………),
	budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Komorów-Mokrzeszów: ………………….zł netto (słownie: …………………………………………), a z podatkiem VAT……………….. zł (słownie: …………………………………………………).



9.2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

9.3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym podpisany przez inspektora nadzoru.

9.4. Płatności dokonywane będą za wykonane i zakończone odbiorem poszczególne elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w okresach miesięcznych.

9.5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Urzędu Gminy na konto Wykonawcy Nr …………………………….w banku ………………………… w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego
30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

9.6.  Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

9.7.  Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu .

9.8. W przypadku zmiany przepisów o podatku VAT kwota brutto ulegnie zmianie o kwotę wynikającą z ewentualnych zmian stawki podatku VAT. 

§ 10

10.1 W przypadku  zaistnienia konieczności udzielenia wykonawcy robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną one wycenione i wykonane przy użyciu tych samych składnikach cenotwórczych jak w ofercie.

10.2 Wszelkie roboty dodatkowe, których konieczność zostanie potwierdzona protokołem konieczności zawierającym zakres i szacunkową wartość określoną kosztorysem wstępnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, zostaną zlecone do realizacji dopiero po akceptacji przez Zamawiającego i podpisaniu przez strony dodatkowej umowy ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin  realizacji.

10.2.1 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, dla których nie przewidziano w ofercie składników cenotwórczych Wykonawca będzie stosował ceny materiałów, pracy sprzętu nie wyższe niż  średnie kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa Dolnośląskiego, natomiast dla stawki roboczogodziny „Rg”, kosztów pośrednich „Kp”, zysku „Z” oraz kosztów zakupu „Kz” będą stosowane stawki dla danej branży zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.”     


§ 11

ZMIANY  UMOWY

11.1.	Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

11.2.	 Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają
w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

11.4. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

11.5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

11.6. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w wykonaniu następujących zobowiązań:
a)	przekazania placu budowy,
b)	przekazania dokumentów budowy 
c)	przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji.

11.7. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku:
a)	zawieszenia robót przez Zamawiającego
b)	wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót
c)	siły wyższej (np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania)
d)	wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych bądź uzupełniających.

11.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 149 ustawy Pzp.

11.9. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 1,2,3,4,5,6,7 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu umowy.

11.10. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodna wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy.


§ 12

ODSTĄPIENIE

12.1.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

12.1.1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

12.1.2.   Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

12.1.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
	dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

12.2. Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

12.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

12.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn nie zależnych od niego,
niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

12.3. Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.    

§ 13

POSTANOWIENIA  DODATKOWE  I  KOŃCOWE

13.1. Postanowienia dodatkowe

13.1.1. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

13.2.  Postanowienia końcowe

13.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

13.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane. 

13.2.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

13.2.4.	Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

Załącznikami do umowy są:
	Oferta Wykonawcy.
	Harmonogram rzeczowo-finansowy.


   

           ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA:

                                                                                                       



Akceptuję projekt umowy

………………..…………….……….
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
                                                                                               





            







Załącznik nr 3 do SIWZ


WYMAGANE OŚWIADCZENIA

Nazwa zadania:

„Budowa sieci przesyłowej Komorów-Słotwina, budowa sieci przesyłowej Słotwina-Witoszów Dolny oraz budowa sieci przesyłowej Komorów-Mokrzeszów wraz ze zbiornikiem wody w ramach przedsięwzięcia pn. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”



PKT I


Oświadczenie z art. 22 ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655  z późn. zm.)

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:
	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.


 ……………………, dnia…………….                                  ……………………………  
                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania firmy


PKT II


Oświadczenie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. nr 226, poz. 1817).



Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami  Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655  z późn. zm.)


……………………, dnia…………….                                  ……………………………  
                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania firmy



Załącznik nr 3A do SIWZ

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ

Nazwa zadania:

„Budowa sieci przesyłowej Komorów-Słotwina, budowa sieci przesyłowej Słotwina-Witoszów Dolny oraz budowa sieci przesyłowej Komorów-Mokrzeszów wraz ze zbiornikiem wody w ramach przedsięwzięcia pn. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”


Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:
............................................................................................................................
Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:
............................................................................................................................
zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
............................................................................................................................
pod numerem: .........................................................................................................


Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami  Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655  z późn. zm.), który mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, 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.


……………………, dnia…………….                                  ……………………………  
                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania firmy

















Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH



Nazwa zadania:

„Budowa sieci przesyłowej Komorów-Słotwina, budowa sieci przesyłowej Słotwina-Witoszów Dolny oraz budowa sieci przesyłowej Komorów-Mokrzeszów wraz ze zbiornikiem wody w ramach przedsięwzięcia pn. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”

L.p.
Data realizacji
(od – do)
Przedmiot umowy
Nazwa i adres zleceniodawcy
Wartość (zł), za jaką odpowiedzialny był Wykonawca
1
2
3
4
5


























ZAŁĄCZNIKIEM DO WYKAZU SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE ROBOTY TE ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE (NP. REFERENCJE)



……………………, dnia…………….                                  ……………………………  
                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania firmy











Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ KADRY


Nazwa zadania:

„Budowa sieci przesyłowej Komorów-Słotwina, budowa sieci przesyłowej Słotwina-Witoszów Dolny oraz budowa sieci przesyłowej Komorów-Mokrzeszów wraz ze zbiornikiem wody w ramach przedsięwzięcia pn. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”

Lp.
Imię i nazwisko
Wykształcenie
Branża
Nr uprawnień
Doświadczenie
Wykonawca dysponuje osobami*
Wykonawca będzie dysponował osobami**
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1







2







3







PKT I

* Jeśli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 7 wpisując „TAK”.
** Jeśli Wykonawca będzie dysponował  wskazaną w  wierszu osobą należy w kolumnie nr 8 wpisać nazwę podmiotu, który  udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązania wskazanych w kolumnie nr 8 podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.



……………………, dnia…………….                                  ……………………………  
                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania firmy

PKT II

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.



……………………, dnia…………….                                  ……………………………  
                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania firmy

