GKiM.271.3.2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
www.kowalewopomorskie.pl um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 7:00 – 15:00
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 oraz art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm. ).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budow a słonecznej suszarni komunalnych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków na działce nr: 293 obręb 4 w Kow alew ie
Pomorskim” w zakresie j.n.:
Budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych - zadaszenie dwóch poletek konstrukcją stalową
ocynkowaną pokrytą poliwęglanem, wymiana istniejącego drenażu na czterech poletkach
osadowych wraz z warstwami i utwardzeniem powierzchni płytami wielootworowymi drogowymi –
ażurowymi, wymiana istniejącego drenażu wraz z warstwami w magazynie wysuszonego osadu i
utwardzeniem terenu płytami wielootworowymi drogowymi – ażurowymi. Budowa zadaszenia
poletek osadowych - bez podpiwniczenia, konstrukcja jednokondygnacyjna stalowa ocynkowana.
Dach wykonany jest z łuku kołowego o promieniu r = 3,75 m. Pokrycie ścian i dachu wykonane z
poliwęglanu. Roboty rozbiórkowe : na istniejących czterech poletkach osadowych rozebrać
istniejące prefabrykowane murki betonowe, usunąć warstwę osadu grubości ok. 20 – 40cm,
warstwy piasku i żwiru wraz z drenażem wymienić na nowe zgodnie z projektem. W magazynie
wysuszonego osadu 12,3 x 15,7m (12 x 15,1m) należy rozebrać istniejącą płytę betonową grubości
ok 15 – 25 cm, usunąć warstwy piasku i żwiru wraz z drenażem i wykonać nowe warstwy z
drenażem zgodnie z projektem. Istniejące ściany magazynu oraz nowe ściany fundamentowe należy
zabezpieczyć abizolem 2R + 2P na dwukrotnie zagruntowane lepikiem podłoże.
2. Dane techniczne :
Maksymalna wysokość konstrukcji : 5,45m nad terenem
Rozpiętość w osiach podpór : 6,50 m
Ilość wiązarów na konstrukcji jednej suszarni : n: 17 szt
Długość suszarni : L = 21,40 m
Powierzchnia zabudowy suszarni słonecznych : 280,34 m2
Powierzchnia zabudowy dwóch poletek osadowych : 280,34 m2
Kubatura suszarni słonecznych : 686,0 m3
Powierzchnia użytkowa jednego poletka osadowego : 132,30 m2
Liczba kondygnacji : 1
Kod CPV 45000000-7 – Roboty budowlane,
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót ( stanowiący materiał pomocniczy do obliczenia
ceny oferty ) wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz projekt budowlany i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 9 do SIWZ ) – do wglądu na stronie internetowej oraz w

siedzibie zamawiającego, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 (I piętro), 87-410 Kowalewo
Pomorskie, w godzinach 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
• Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót ( umowne prawo odstąpienia od
części umowy ) określonych w przedmiarze robót. Rozliczenie następować będzie wówczas wg
warunków określonych w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 lipiec 2014 r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym
zakresie.
2.2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że zrealizował min. 1 robotę budowlaną, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów ( referencji )
potwierdzających wartość wykonanych robót oraz, że roboty zostały wykonane należycie.

2.3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i uprawnienia do kierowania robotami w branży budowlanej oraz
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową dla
zabezpieczenia wykonania robót do kwoty odpowiadającej wartości oferty. Posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
-pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 i 24 ust 1
Prawa zamówień publicznych,
2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudnia uczciwej konkurencji,
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy
formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia
5. Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem
„za zgodność z oryginałem”.
W przypadku ,gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie

budzić wątpliwość co do jej prawdziwości ,zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których sposób oceny spełniania został opisany w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. V SIWZ, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone ( wg zał. Nr 2 );
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami ( wg zał. Nr 3 );
c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( wg
zał. Nr 4 );
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust.1
Prawa zamówień publicznych ( wg zał. Nr 5 )
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia zał. Nr 6a i 6b).
3. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2a, 2b, 2c składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2a, 2b, 2c zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wystawione nie wcześniej odpowiednio niż 3 i 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia:
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz
dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełniać każdy oddzielnie warunki
wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 –4
(warunki materialne, finansowe lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania
przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o
zamówienie oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI.1 powinny potwierdzać spełnianie
warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp.
4.3. Dokumenty określone w Rozdziale VI pkt.1 składa pełnomocnik w imieniu wszystkich
podmiotów występujących wspólnie, natomiast dokumenty określone w Rozdziale VI pkt. 2 składa
każdy z Wykonawców.
4.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich
wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub
kserokopii poświadczonej notarialnie.
4.5. Pełnomocnictwo powinno:
- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
4.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację zamówienia, przedłożyć
Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej
treści następujące postanowienia:
- sposób ich współdziałania,
- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji
kontraktu,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
- umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania
zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem
i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
5. Pozostałe oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy ( wg zał. Nr 7 )
b) dowód wniesienia wadium,
c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
-pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do
reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów
rejestrowych,
e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
f) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów ,niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków,
g) jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w pkt. V polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt VI. 2.
h)dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – według
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ
VII. Podwykonawcy
1. Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych
części zamówienia . Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda ,
wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom na zasoby których,
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca obowiązany jest do podania w formularzu oferty nazw( firm) tych podwykonawców.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza ( art. 474
K.c.) jak za własne zachowanie.
6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały we wzorze umowy ( zał. nr 8
do SIWZ).
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z
wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Miejski w Kowalewie
Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub droga elektroniczną.
Faks:(0 56) 684 10 71, e-mail: um.kowalewo@wp.pl
2. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Wiesław Chmielewicz– podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorski, tel. (0 56) 684 10 24 wew. 57
3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom niezwłocznie, nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, - pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych termonów będą podlegały nowemu terminowi.
IX. Wymagania dotyczące wadium: – 5 000,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert:
w pieniądzu, na konto zamawiającego: BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052
(kopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty) lub w jednej z poniżej podanych form:
1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
2) w gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620 )
odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, kopię należy wpiąć do oferty
razem z innymi dokumentami.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
X. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres / czas 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty:
A. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia
i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna:
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie
lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/
partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązań
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta

umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
6. Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
oraz każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy.
XII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskimi, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie, Sekretariat do dnia 15 maja 2014 r. do godz. 10:00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
3. Oferty winny być oznakowane następująco:
OFERTA „Budowa słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla
oczyszczalni ścieków na działce nr: 293 obręb 4 w Kow alew ie Pomorskim”.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. do 15 maja 2014 do godz. 10 15
Koperta lub opakowanie winny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5,
87-410 Kowalewo Pomorskie – referat GKiM w dniu 15 maja 2014 r. o godzinie 10:15
6. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz cena.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Przed obliczeniem ceny wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
dokumentacją projektową, zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja zawiera w swej
treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy
przedmiar robót obejmuje zakres rzeczowy zgodny z dokumentacją projektową.
2) Oferent winien zapoznać się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne
do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, a dotyczące dróg
dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd.
3) Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających z
niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt. 1 i 2 chyba, że wady lub braki miały
charakter ukryty, których nie można było stwierdzić przy dołożeniu należytej staranności.
4) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez
których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa a w szczególności koszty robót
przygotowawczych porządkowych, koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu
budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty związane
z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren, koszty oznakowania inwestycji, koszty
inwentaryzacji po wykonawczej robót, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z
ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia lub
przebudowy na swój koszt wszystkich niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami uzbrojenia
terenu, w tym z nadziemnymi, naziemnymi i podziemnymi przewodami i urządzeniami
wodociągowymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i innymi.

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania wyjść i dojść do dróg
ewakuacyjnych i ppoż., opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przygotowania
książki obiektu budowlanego.
6) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
7) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
8) Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty
(związania).
9) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.
XIV. Kryteria oceny oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.5 wniesiono poprawnie wadium,
1.6 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
a/b × 100
a – cena oferty najtańszej
b – cena oferty badanej
4. Wynik
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, tj.
uzyska najwyższą ilość punktów.
XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów
przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców ,
którzy złożyli oferty o :
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adresy
wykonawców, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, a także zamieszczone na
stronach internetowych zamawiającego,
5. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia ( w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert ) albo którzy złożyli oferty ( w przypadku unieważnienia
postępowania po upływie terminu składania ofert ).
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 10 %
ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
1)
w pieniądzu, sposób przekazania:
na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052,
2)
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4)
w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Sposób przekazania: przekazane bezpośrednio zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku
niewywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na
usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia
w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych
na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.
Za pisemną zgodą wykonawcy wadium wniesione w przetargu może pozostać na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem
3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek
z niżej wymienionych warunków:
5.1. Zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub

technologii wykonania przedmiotu umowy.
5.2. Zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych np. naprawa nieprzewidzianych
uszkodzeń podczas rozbiórki starych elementów konstrukcji. Zapłata za roboty dodatkowe,
wynikające z protokołów konieczności, nastąpi na podstawie aneksu lub odrębnej umowy wg
cen jednostkowych, określonych w formularzu ofertowym.
5.3. Zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie
przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania
lub trwałość przedmiotu umowy,
b) działania siły wyższej,
c) inne, z zastrzeżeniem art.140 ust 3 ustawy Pzp
6. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez Wykonawcę i
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga pod
rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Wobec czynności zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane faksem, odwołanie wnosi w terminie 5 dni.
5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji
w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
6. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 5 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia
otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub
odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do
czasu otwarcia rozprawy.
8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem
Prezesa KIO.

9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego.
10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.
XIX. Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
XX. Umowa ramowa:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XXI. Zamówienia uzupełniające o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XXII. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
XXIII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania
się drogą elektroniczna:
1. Adres poczty elektronicznej: um.kowalwewo@wp.pl
2. Adres strony internetowej: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z
zamawiającym:
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,
XXV. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,
XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
XXVII. Postanowienia końcowe:
1. Wymagania dotyczące rękojmi na wykonanie roboty - 3 lata od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót bez uwag.
2. Zasady udostępniania dokumentów
Zamawiający udostępnia protokół i załączniki do protokołu na wniosek zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458 ).
3. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z poźn. zm.) oraz Kodeks cywilny.
XXVIII. Załączniki : - stanowiące integralną część specyfikacji
1. Przedmiar ( materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty ).
2. Wykaz zrealizowanych robót – wzór.
3. Wykaz osób – wzór
4. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach - wzór
5. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

6a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ust. l ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)
6b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 22 ust. l ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dotyczące wyłącznie osób
fizycznych.
7. Formularz ofertowy – wzór.
8. Projekt umowy.
9. Projekt budowlany
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Specyfikację zatwierdził:
/-/ Z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca -Pełnomocnik Burmistrza

Kowalewo Pomorskie, dnia 28,.04.2014 r.
Sporządził: Wiesław Chmielewicz

Załącznik Nr 8
U M O W A (projekt) NR GKiM...................................
zawarta w dniu …....................... w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Pl. Wolności 1,
NIP: 503 00 22 196 reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,
zwaną dalej Zamawiającym,
a firmą : ….........................................................................................................................................
reprezentowana przez:
…......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą , NIP: ….....................................
§1
1. Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest „Budow a słonecznej suszarni komunalnych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków na działce nr: 293 obręb 4 w Kow alew ie
Pomorskim”.
Przedmiotem wykonania jest budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych - zadaszenie dwóch
poletek konstrukcją stalową ocynkowaną pokrytą poliwęglanem, wymiana istniejącego drenażu na
czterech poletkach osadowych wraz z warstwami i utwardzeniem powierzchni płytami
wielootworowymi drogowymi – ażurowymi, wymiana istniejącego drenażu wraz z warstwami w
magazynie wysuszonego osadu i utwardzeniem terenu płytami wielootworowymi drogowymi –
ażurowymi. Budowa zadaszenia poletek osadowych - bez podpiwniczenia, konstrukcja
jednokondygnacyjna stalowa ocynkowana. Dach wykonany jest z łuku kołowego o promieniu r =
3,75 m. Pokrycie ścian i dachu wykonane z poliwęglanu. Roboty rozbiórkowe : na istniejących
czterech poletkach osadowych rozebrać istniejące prefabrykowane murki betonowe, usunąć
warstwę osadu grubości ok. 20 – 40cm, warstwy piasku i żwiru wraz z drenażem wymienić na
nowe zgodnie z projektem. W magazynie wysuszonego osadu 12,3 x 15,7m (12 x 15,1m) należy
rozebrać istniejącą płytę betonową grubości ok 15 – 25 cm, usunąć warstwy piasku i żwiru wraz z
drenażem i wykonać nowe warstwy z drenażem zgodnie z projektem. Istniejące ściany magazynu
oraz nowe ściany fundamentowe należy zabezpieczyć abizolem 2R + 2P na dwukrotnie
zagruntowane lepikiem podłoże.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 1)
2. Dane techniczne :
Maksymalna wysokość konstrukcji : 5,45m nad terenem
Rozpiętość w osiach podpór : 6,50 m
Ilość wiązarów na konstrukcji jednej suszarni : n: 17 szt
Długość suszarni : L = 21,40 m
Powierzchnia zabudowy suszarni słonecznych : 280,34 m2
Powierzchnia zabudowy dwóch poletek osadowych : 280,34 m2
Kubatura suszarni słonecznych : 686,0 m3
Powierzchnia użytkowa jednego poletka osadowego : 132,30 m2
Liczba kondygnacji : 1

3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, w tym: przedmiar stanowiący
materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót (umowne prawo odstąpienia od
części umowy) określonych w przedmiarze robót. Rozliczenie następować będzie wówczas wg
warunków określonych w § 10 projektu umowy.
§2
Obowiązki wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz, że ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówione dzieło budowlane zgodnie z:
a) dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
b) warunkami pozwoleń i uzgodnień z instytucjami uzgadniającymi,
c) warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa
budowlanego.
3. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów maszyn i urządzeń
zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
4. Wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
5. Zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem oraz nadzór nad personelem w
zakresie porządku i dyscypliny pracy.
6. W ramach organizacji placu budowy zrealizuje własnym kosztem i staraniem obiekty
tymczasowego zaplecza budowy.
7. Informować będzie na bieżąco inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość robót.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone w
związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów
oraz urządzeń znajdujących się na placu budowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z ZUW Ostrowite Sp. z o.o., który zajmuje się
eksploatacją oczyszczalni. Umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów
oraz wszelkich okoliczności dot. bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego.
10. Opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekaże
zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru całego zadania.
11. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie pełną obsługę geodezyjną, w tym, wykona w 3
egz. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą po zakończeniu zadania i przekaże
Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego zadania.
12. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania .
13. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z późn. zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie
wyrobu.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu
budowy.
15. Prowadzić będzie Dziennik Budowy i udostępniać go osobom po stronie Zamawiającego a w
szczególności Inspektorowi Nadzoru celem dokonania wpisów i potwierdzeń.
16. Zlikwiduje plac budowy i zaplecze własne bezzwłocznie po zakończeniu prac nie później niż 15
dni od daty dokonania odbioru końcowego.

17. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym
m.in. trawników, dróg dojazdowych oraz wszystkich składników znajdujących się w pasie robót,
które uległy zniszczeniu.
18. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich niezinwentaryzowanych
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, tj. w szczególności kolizji z istniejącymi urządzeniami
melioracji szczegółowej, przewodami i urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi,
telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i innymi.
19. Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego zgłosi
do odbioru właściwemu użytkownikowi / zarządcy i dostarczy do Zamawiającego podpisany
protokół odbioru.
20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania wyjść i dojść do dróg
ewakuacyjnych i ppoż., opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przygotowania
książki obiektu budowlanego.
21. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia obiektu w gaśnice zgodnie z pkt. 5 (ochrona
przeciwpożarowa) opisu technicznego do projektu.
§3
Obowiązki zamawiającego
1. Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego przedmiot umowy.
3. Odbiór wykonanych robót na zasadach określonych w § 8.
§4
Terminy wykonania
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 20 sierpnia 2014 r.
§5
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej , przy czym wysokość ubezpieczenia nie może być i mniejsza od
wartości zamówienia brutto określonej w ofercie.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) W zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonywaniem robót,
b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
c) wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
- roboty do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę, w oparciu o przeprowadzone
postępowanie przetargowe ,
- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót
3.Polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesją należności winna zostać zawarta na
okres budowy z możliwością przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru końcowego w przedmiocie umowy umożliwiające użytkowanie obiektu.
§6
Kierownik budowy
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy, za którego zachowanie odpowiada

na zasadach ogólnych.
2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§7
Nadzór inwestorski
1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na
rachunek Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora
nadzoru dot. prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
§8
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że stosowany będzie odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej,
wpisem do Dziennika budowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w
siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty z zastrzeżeniem § 2 pkt 10 i pkt 11:
• dziennik budowy,
• dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
• wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
• oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
• dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy)
• inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą – w 3 egz.,
6. Zmawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru na czas ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§9
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają ,że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy, w kwocie brutto ….......................... zł

2.
3.

4.
5.
6.
7.

( słownie: …........................................................................................................ zł …............ gr )
wraz z podatkiem od towarów i usług VAT- w obowiązującej wysokości za cały przedmiot
zamówienia ) z zastrzeżeniem § 10 ust 3.
Strony ustalają, że określone w pkt 1 wynagrodzenie będzie obowiązujące przy wykonaniu
całego zakresu określonego w § 1.
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych ( nie objętych
dokumentacją projektową ) Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej
umowy. Dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiającego będą
bezprawne.
O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie
Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Za roboty dodatkowe, strony uznają roboty, których Wykonawca nie mógł przewidzieć,
obliczając cenę oferty z należytą starannością (wymagają aneksu lub odrębnej umowy).
Do rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych Wykonawca zastosuje składniki cenotwórcze
do kosztorysowania, określone w formularzu ofertowym oraz ceny jednostkowe sprzętu i
materiałów według średnich cen Sekocenbud, dla okresu wykonania tych robót.
§ 10

Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na podstawie
bezusterkowego protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę. Fakturę Wykonawca
wystawi na Gminę Kowalewo Pomorskie Pl. Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP
503 00 22 196.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego,
łącznie z którym Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że prace zostały wykonane zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostały
wykonane w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
3. Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie z powodu ograniczenia zakresu robót o ich wartość
wyliczoną na podstawie przedmiaru i cen jednostkowych, określonych w formularzu
ofertowym.
4. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym
końcowym protokołem odbioru robót.
5. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz z
fakturą wystawioną prawidłowo, oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał,
należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z
oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające
dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla
podwykonawcy, faktur podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub
usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez podwykonawcę.
§ 11
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
1.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, programem funkcjonalno-użytkowym lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1.1.
Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
1.2.
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru,
1.3.
Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
4.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4.3. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 4.2. powyżej, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,
4.4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 12
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej
podanej
w
ofercie
tj.
…........................
zł
(
słownie:
…...................................................................................................................... zł ….................... ),
a) 30 % wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie usunięcia wad w okresie
rękojmi.
b) 70 % wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z umową.
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy w formie
…............................................................. .
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego.
4. Pozostała część zabezpieczenia zostaje zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, w
całości lub części stosownie do poniesionych przez Zamawiającego kosztów.
§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę), która

wynosi 3 lata i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji.
2. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu 14 – dniowy termin do ich usunięcia.
3. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 14 niniejszej umowy i spowoduje ich
usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1.1.Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wys. 0,2% należnego za ten
przedmiot wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
1.2.Za spóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej rękojmi
kary umowne będą naliczane w wys. 0,2 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia.
1.3.Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie.
1.4. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieterminowe przedłożenie: projektu
umowy z podwykonawcą - w wysokości 5.000 złotych za każdy dzień zwłoki;
1.5. Za niezgłoszenie podwykonawcy - w wysokości 10.000 złotych za każdego niezgłoszonego
podwykonawcę;
1.6. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5.000 złotych za każdą umowę;
1.7.
Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłat - 5.000 złotych za
każde takie zdarzenie.
1.8.
Za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenie brutto za każdego podwykonawcę
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez
wykonawcę faktur.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4.W przypadku ograniczenia zakresu robót zgodnie z § 1 ust. 3 umowy – Wykonawcy nie
przysługuje odszkodowanie.
§ 15
Umowy z podwykonawcami
W przypadku braku podwykonawcy/ów § 2 zostanie usunięty z umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót/ lub przy
pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców zakresie tj.:
a. …..........................................................
b................................................................, gdzie dopuszcza się udział podwykonawców.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od powyższego, Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa,
bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
3. Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie wolno powierzać wykonania
zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem.

4. Wniosek o wyrażenie zgody winien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać:
a) dane identyfikujące podwykonawcę (nazwa, siedziba, REGON, NIP, numer rachunku
bankowego Podwykonawcy),
b) projekt umowy ze wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz
z częścią dokumentacji określającą te roboty;
c) wskazanie sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
5. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
kompletnego wniosku wskazanego w pkt 4 niniejszego postanowienia umowy.
6. Zamawiający ma prawo do swobodnego uznania w zakresie wyrażenia zgody.
7. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zostać sporządzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zostać zawarta w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca ma obowiązek, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na robotę budowlaną,
przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo. Do projektu umowy
o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą.
9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej
zmiany, o którym mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w tym projekcie, należy przedłożyć Zamawiającemu na 14 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części
przedmiotu zamówienia,
b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dłuższy od terminu wynikającego z § 4
niniejszej umowy,
c) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego,
d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących
podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w
terminie, o którym mowa w pkt 10 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak
również projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
12. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane i jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej
zmiany, w przypadkach, o których mowa w pkt 10 powyżej.
14. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym
mowa w ust. 13 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez

Zamawiającego.
15. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli
ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł.
16. W przypadku, o którym mowa w pkt 15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia
umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje
o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
18. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 17 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od
dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 17 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia, o której mowa w pkt 17 powyżej. W terminie 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 17 powyżej, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o której mowa w pkt 17 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w pkt 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy.
25. W przypadku złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, koszty z tym związane ponowi Wykonawca.
26. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
24. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców

biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
25. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać
zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od
Wykonawcy.
26. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których
mowa niniejszym paragrafie.
27. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, będzie spełnienie
warunków określonych w § 10 pkt 5 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w pkt 17 powyżej.
§ 17
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek
z niżej wymienionych warunków:
2.1. Zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych ( wymagany aneks lub odrębna
umowa).
2.3. Zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie
przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania
lub trwałość przedmiotu umowy,
b) działania siły wyższej,
c) inne, z zastrzeżeniem art.140 ust 3 ustawy Pzp
3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez Wykonawcę i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga pod
rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
§ 19
Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd według
lokalizacji placu budowy.
§ 20
Umowę sporządzono w 4 ( czterech ) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy
oraz Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
.........................................................
Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA
..........................................................

Załącznik nr 2
..........................................
(pieczęć Oferenta )

Wykaz
zrealizowanych robót budowlanych
Lp.

Nazwa zadania i miejsce
realizacji

Wartość

Data realizacji

Zamawiający

1

2

3

4

5

6

7

Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające ,że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.................................................
(miejscowość i data)

...........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 3
....................................................
(pieczęć Oferenta )

Wykaz
osób przewidzianych do wykonania zamówienia
LP

Imię i Nazwisko

Branża
projektowa

Wykształcenie i
uprawnienia

Lata
doświadczenia

Podstawa
dysponowania
zasobami*

* np. umowa, umowa zlecenie itp.

...................................................
(miejscowość i data )
..........................................................................................
(podpis i pieczęć Oferenta lub osoby upoważnionej )

Do niniejszego wykazu należy dołączyć także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia projektowe w wymaganych branżach, w tym
członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa.

Załącznik nr 4

..........................................
(pieczęć oferenta )

Oświadczenie
o posiadanych uprawnieniach .

Oświadczamy

że osoby,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ( branża budowlana), w tym
członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa.

…...............................................
(miejscowość i data )

…...............….................................................................
(podpis i pieczęć Oferenta lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 5
………………………………………

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie
Nazwa oferenta :
……………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy
w związku z dyspozycją art. 44 i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm) oświadczam, iż spełniam
warunki dotyczące :
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenie,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................................................
( podpis oferenta )

…………………………….., dnia ……………………

Załącznik Nr 6a do SIWZ
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów
ściekow ych dla oczyszczalni ścieków na działce nr: 293 obręb 4 w Kowalewie
Pomorskim”
(imię i nazwisko) ...............................................................................................................................................
zamieszkały: ......................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie
firmy
oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................................
( podpis oferenta )

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

Załącznik Nr 6b do SIWZ
………………………………………
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
dotyczące wyłącznie osób fizycznych

W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą podstawy do
wykluczenia z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekow ych
dla oczyszczalni ścieków na działce nr: 293 obręb 4 w Kowalewie Pomorskim” , tj.
nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

............................................................
data i miejscowość

............................................................
podpis oferenta

Załącznik Nr 7
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
0 (**) ......................................
Numer faksu:
0 (**) ......................................
Numer REGON:
................................................
Numer NIP:
................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa
słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków
na działce nr: 293 obręb 4 w Kowalew ie Pomorskim”.
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
CENA OFERTY
Cena ofertowa ( ryczałtowa ) brutto ……………………………………….. zł.
( Słownie: ………………………………………………………………………………….. )
w tym podatek VAT w wysokości …………………………… wg stawki ……………….. %,
Stawka za r-g: …………………………….
Narzuty: Koszty pośrednie ……………….. ( R, S )
Koszty zakupu ………………….. ( M )
Zysk …………………………….. ( R, S, Kp )
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy,
faks: .......... .......... .......... zakres
odpowiedzialności................................................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczamy ,że :
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy
oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakresu robót * :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Oświadczenie o informacjach, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
…..............................................................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości: ........................................., w
formie: ..........................................................................................

........................................................
Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy

.............................................................................
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Budowa słonecznej suszarni komunalnych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków na działce nr: 293 obręb 4 w Kow alew ie
Pomorskim”.
(imię i nazwisko) ...............................................................................................................................................
zamieszkały: ......................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie
firmy oświadczam, że moja firma należy / nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *.
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy**:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ………………………………..………………………………….

............................................................
( podpis oferenta )

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

* Niepotrzebne skreślić
** Wypełnić tylko w przypadku przynależności do danej grupy kapitałowej.

załącznik nr 2 do umowy

Oświadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu wynagrodzenia

Działając jako osoba/osoby umocowana/ umocowane do składania oświadczeń woli
w imieniu ...............................................................................wpisanego do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez .............................pod nr ................... / wpis do Krajowego rejestru
Sądowego pod nr ............................... o kapitale zakładowym ..................... jako
Podwykonawca ..................................................... przy realizacji zadania „Budow a słonecznej
suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków na działce
nr:
293
obręb
4
w
Kow alewie
Pomorskim”
realizowanego
w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego Nr
GKiM.272.4.2014 z dnia ……………….. potwierdzam niniejszym, że otrzymałem:
1) kopię protokołu odbioru wykonanych dostaw przez Zamawiającego od Wykonawcy,
2) w całości należne wymagalne wynagrodzenie z tytułu umowy z dnia.......................... zawartej
z Generalnym Wykonawcą zadania.

….................................................
data i podpis

EGZ. NR 1
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE KAMIL MACIEJEWSKI
ul. Księżycowa 4, 87-400 Golub Dobrzyń, tel. 790 - 420 - 519
NIP 878-172-57-58 ; REGON 340920444, e-mail: kamil.maciejewski@vp.pl

www.budujemytanio.eu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
BUDOWA
NAZWA OPRACOWANIA :

SUSZARNI

SŁONECZNEJ

OSADÓW

ŚCIEKOWYCH

BRANŻA :

BUDOWLANA

ADRES INWESTYCJI :

DZ. NR

293 OBRĘB 4 KOWALEWO POMORSKIE

GMINA KOWALEWO POMORSKIE, PLAC WOLNOŚCI 1,
INWESTOR :

87-410 KOWALEWO POMORSKIE

MIROSŁAW WOJTAN UAN-8345/1449/90
PROJEKTANT :
WITOLD MACIEJEWSKI GP.I.7342/184/93/94

ASYSTENT PROJEKTANTA:

KAMIL MACIEJEWSKI

Golub-Dobrzyń lipiec 2013 r.

Spis zawartości opracowania:
Projekt budowlany

1. Strona tytułowa.
2. Spis zawartości opracowania.
3. Oświadczenie projektanta.
4. Uprawnienia projektanta.
5. Przynależność do Izby Budowlanej projektanta.
6. Decyzja o warunkach zabudowy nr TIiGG.6730.20.2013 z dnia
28.05.2013r.
7. Mapa sytuacyjno – wysokościowa

do celów projektowych w skali

1:500.
8. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu.
9. Część graficzna projektu zagospodarowania terenu w skali
10.

Projekt

budowlany

ściekowych.
11.

BIOZ

budowy

suszarni

1:500.

słonecznej

osadów

CZĘŚĆ OPISOWA
do projektu zagospodarowania działki nr 293 obręb 04, Kowalewo
Pomorskie na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych

Inwestor :

Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410
Kowalewo Pomorskie

Przedmiot zamierzenia :

Przedmiotem zamierzenia jest budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych na dwóch
poletkach osadowych, utwardzenie terenu płytami drogowymi wielootworowymi (ażurowymi),
wymiana istniejącego drenażu wraz z warstwami na czterech poletkach osadowych i
magazynie

wysuszonych

osadów.

Budynek

suszarni

jest

niepodpiwniczony

i

jednokondygnacyjny. Na terenie magazynu osadów wysuszonych należy rozebrać istniejącą
posadzkę betonową grubości ok. 15-25cm. Istniejące poletka osadowe ogrodzone są
prefabrykowanym murkiem wysokości ok 30 -40 cm powyżej terenu.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy czterech poletek osadowych :

560,68 m

Powierzchnia użytkowa czterech poletek osadowych :

529,20 m

2

2

Powierzchnia użytkowa suszarni słonecznych osadów ściekowych na dwóch poletkach
264,60 m

2

Powierzchnia użytkowa magazynu osadów wysuszonych :

181,20 m

2

Kubatura suszarni słonecznej dwóch poletek osadowych :

1372,00 m

osadowych

:

3

1.

Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz projektowane zagospodarowanie.

Przedmiotowy teren na, którym

przewiduje się budowę suszarni słonecznej osadów

ściekowych oznaczony jest działką o nr geodezyjnym nr 293 obręb 04 Kowalewo Pomorskie.
Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr TIiGG.6730.20.2013 z
dnia 28.05.2013r. budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych wraz wymianą drenażu
na czterech poletkach osadowych i magazynie osadów wysuszonych, utwardzeniem terenu
płytami drogowymi wielootworowymi (ażurowymi) i budową odwodnienia liniowego z
włączeniem do istniejącej kanalizacji nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami w/w decyzji.
Istniejące uzbrojenie działki stanowi :
- nie dotyczy
Teren będący przedmiotem opracowania jest ogrodzony.
Ciągi wymiarowe projektowanych suszarni, poletek osadowych i magazynu

w części

graficznej projektu zagospodarowania nawiązano od granicy działki.
Dostęp do drogi publicznej

poprzez istniejący zjazd publiczny.

Wody opadowe odprowadzane będą na do istniejącej kanalizacji.

2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

Powierzchnia działki

11123,00 m

Powierzchnia zabudowy suszarni słonecznych

280,34 m

2

Powierzchnia zabudowy dwóch poletek osadowych

280,34 m

2

Powierzchnia zabudowy magazynu wysuszonego osadu

181,20 m

2

3. Rzędne posadowienia budynku suszarni osadów ściekowych :

Poziom terenu przy wejściu do budynku

84,09 m n.p.m.

Poziom posadzki parteru

84,09 m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentów

82,54 m n.p.m.

2

4. Dane gruntowo – wodne.
Podłoże pod projektowane posadowienie ław

fundamentowych suszarni słonecznych i

poletek osadowych jest płaskie, warstwy geologiczne są jednorodne (piaski i piaski gliniaste),
zwierciadło

wód

podziemnych

(gruntowych)

występuje

poniżej

posadowienia

ław

fundamentowych Kategoria geotechniczna : KAT I. . Warunki gruntowe proste.
Wykopy fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Wszelkie
naruszone partie gruntów i przewarstwienia gruntami organicznymi wybrać i zastąpić
chudym betonem B10 lub stabilizowaną pospółką żwirową z cementem (50kg cementu
na

1m

3

pospółki).

Po

wykonaniu

wykopu

do

poziomu

gruntowe

powinno

być

sprawdzone

uprawnioną

osobę

fundamentowych

podłoże

geotechnicznym

przez

fizyczną

posadowienia
pod

posiadającą

ław

względem
wymagane

uprawnienia.

5. Ochrona zabytków.
Nie

określono

nakazów,

zakazów,

dopuszczeni

o

ograniczeń

w

zabudowie

i

zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej. Na

terenie działki

nie znajdują się obiekty podlegające ochronie

konserwatorskiej zabytków.
W razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać
prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony Zabytków.

6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.
Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu negatywnego na otoczenie i środowisko
przyrodnicze, a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne,
atmosferę.
Podczas realizacji inwestycji należy :
- prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planem
gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. z2007r.
Nr 39, poz 251 ze zm.),
- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,
- uciążliwości wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach
działek,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po
zakończeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrócić do stanu pierwotnego,
- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych
w czystości oraz ograniczające emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac
budowlanych.
Projektowany obiekt oraz przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodują negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego,
zdrowia ludzi i innych obiektów budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu osób
trzecich i spełnia warunki korzystania ze środowiska wg wymagań określonych poniżej:
- w zakresie emisji hałasu : nie przekracza dopuszczalnych poziomów dźwięków;
- w zakresie emisji pyłów, substancji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,
- w zakresie gospodarki wodno – ściekowej : nie dotyczy
- w zakresie gospodarki odpadami stałymi, gromadzenie odpadów w wydzielonym śmietniku,
wywóz nieczystości na składowisko zgodnie z

umową zawartą z lokalnym zakładem

oczyszczania.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania
inwestycji na środowisko.

7. Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy.

Sporządził

……………………..
Mirosław Wojtan
Upr. Bud. UAN-8345/1449/90
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Projekt architektoniczno – budowlany
słonecznej suszarni osadów ściekowych
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2. Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne
1. Rzut fundamentów.
2. Rzut przyziemia.
3. Przekrój poprzeczny A – A.
4. Przekrój poprzeczny B-B.
5. Konstrukcja.
6. Rzut dachu.
7. Zestawienie stolarki drzwiowej.
8. Elewacje frontowa i tylna.
9. Elewacje boczne.
10. Szczegół zbrojenia ścian fundamentowych.
11. Szczegół A, A’, F.
12. Szczegół B.
13. Szczegół C.
14. Szczegół D.
15. Szczegół E.
16. Drenaż poletek osadowych.
17. Drenaż magazynu wysuszonych osadów.
18. Przekroje poprzeczne A-A i B-B magazynu wysuszonych osadów.
19. Schemat drenażu.
3. Obliczenia statyczne.

Opis techniczny budynku słonecznych suszarni osadów ściekowych.

I.

1. Podstawa opracowania.

1.1.

Decyzja o warunkach zabudowy nr TIiGG.6730.20.2013 z dnia 28.05.2013r.

1.2.

Umowa z Gminą Kowalewo Pomorskie.

1.3.

Mapa do celów projektowych.

2. Charakterystyka obiektu :

2.1.

Opis ogólny.

Przedmiotem opracowania jest budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych zadaszenie dwóch poletek konstrukcją stalową ocynkowaną pokrytą poliwęglanem,
wymiana istniejącego drenażu na czterech poletkach osadowych wraz z warstwami i
utwardzeniem powierzchni płytami wielootworowymi drogowymi – ażurowymi, wymiana
istniejącego drenażu wraz z warstwami w magazynie wysuszonego osadu i
utwardzeniem terenu płytami wielootworowymi drogowymi - ażurowymi.
Budowa

zadaszenia

poletek

osadowych

-

bez

podpiwniczenia,

konstrukcja

jednokondygnacyjna stalowa ocynkowana. Dach wykonany jest z łuku kołowego o
promieniu r = 3,75 m. Pokrycie ścian i dachu wykonane z poliwęglanu.
Roboty rozbiórkowe : na istniejących czterech poletkach osadowych rozebrać istniejące
prefabrykowane murki betonowe, usunąć warstwę osadu grubości ok. 20 – 40cm,
warstwy piasku i żwiru wraz z drenażem wymienić na nowe zgodnie z projektem. W
magazynie wysuszonego osadu 12,3 x 15,7m (12 x 15,1m) należy rozebrać istniejącą
płytę betonową grubości ok 15 – 25 cm, usunąć warstwy piasku i żwiru wraz z
drenażem i wykonać nowe warstwy z drenażem zgodnie z projektem. Istniejące ściany
magazynu oraz nowe ściany fundamentowe należy zabezpieczyć abizolem 2R + 2P na
dwukrotnie zagruntowane lepikiem podłoże.
Projekt dostosowany jest do
- strefy klimatycznej II wg PN-82/B-02403
- strefy obciążenia śniegiem II – wg PN-80/B-02010
- strefy obciążenia wiatrem I – wg PN-77/B-02011

2.2. Dane techniczne.

Maksymalna wysokość konstrukcji :

5,45m nad terenem

Rozpiętość w osiach podpór :

6,50 m

Ilość wiązarów na konstrukcji jednej suszarni :

n: 17 szt

Długość suszarni :

L = 21,40 m

Powierzchnia zabudowy suszarni słonecznych :

280,34 m

2

Powierzchnia zabudowy dwóch poletek osadowych :

280,34 m

2

686,0 m

3

132,30 m

2

Kubatura suszarni słonecznych :
Powierzchnia użytkowa jednego poletka osadowego :
Liczba kondygnacji :

2.3.

1

Instalacje w budynku.

Budynek nie wymaga instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych.

2.4.

Zestawienie powierzchni suszarni, poletek osadowych i magazynu
wysuszonego osadu.

Powierzchnia poletek osadowych i suszarni słonecznych :
2

1. Suszarnia słoneczna

132,30 m ,

2. Suszarnia słoneczna

132,30 m ,

3. Poletko osadowe

132,30 m ,

4. Poletko osadowe

132,30 m ,

Razem :

2
2
2

529,20 m

2

Powierzchnia magazynu wysuszonego osadu 12x15m :

1. Magazyn
Razem :

2

180,00 m ,
180,00 m

2

3.

Warunki gruntowo wodne.

Dla potrzeb projektu przyjęto, że w miejscu posadowienia konstrukcji zadaszenia suszarni
oraz poletek osadowych znajdują się grunty nośne przepuszczalne, a poziom lustra wody
znajduje

się

poniżej

poziomu

posadowienia

fundamentów.

Przyjęto

grunt

pod

fundamentem o nośności 0,15 Mpa.
Budynek zaliczono do pierwszej grupy konstrukcyjnej.
Grunt zaklasyfikowano jako pierwsza kategoria geotechniczna.,
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy :
- wykonać badanie geotechniczne określające parametry techniczne gruntu w poziomie
posadowienia oraz maksymalnie prognozowany poziom wody gruntowej.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Administracji z dn. 24 września 1998r. – Dz. U.
Nr 126 z 1998 r. poz. 839 paragrafy 1-10)
Przyjęte warunki gruntowe :
2

Naprężenia dopuszczalne – 0,015 kN/cm ɣ = 19,0 kN/m

3

k=0,375

Maksymalny poziom wody gruntowej – poniżej poziomu posadowienia.
W przypadku gdy badania geotechniczne wykażą warunki niekorzystne, niż przyjęto
powyżej – należy dokonać zmian w projekcie.

4.

Konstrukcja zadaszenia suszarni słonecznych i ścian fundamentowych.

Ławy fundamentowe (h=35cm) – zagłębione 1,20 m (góra ławy fundamentowej) poniżej
poziomu terenu – żelbetowe monolityczne. Ławy i ściany fundamentowe wykonane z
betonu min. C30/37 na kruszywie naturalnym z otaczaków – środowisko agresywne
klasa ekspozycji XA 3 . Min. zawartości cementu w/c ≤ 0,5. Warstwa betonu podłoża
10cm.
Zbrojenie podłużne ław fundamentowych - 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm, otulina 3cm
Zbrojenie ścian fundamentowych –podwójna siatka z prętów Ø10 o oczku 15 x 15 cm,
otulina 3cm.
Powierzchnie betonowe ścian i ław fundamentowych zaizolować abizolem 2R + 2P na
dwukrotnie zagruntowane lepikiem podłoże. Ściany fundamentowe – betonowe
monolityczne z betonu min C30/37 szerokości 20cm.

Pokrycie dachu i ścian suszarni – poliwęglan.
Materiały:
Beton C30/37.
Beton podłoża B 15
Stal zbrojeniowa AIII 34GS
Konstrukcja zadaszenia – dźwigary kołowe o rozpiętości w świetle podpór 6,50 m.
Uwagi :
Roboty ziemne oraz budowlano montażowe

wykonywać

pod

nadzorem

osób

posiadających wymagane uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi normami,
zarządzeniami i przepisami, a w szczególności z rozporządzeniem ministra infrastruktury
z 6 lutego 2003r. (Dz. Ustaw Nr 47 poz. 401).
Zastosowane materiały budowlane winny spełniać wymogi określone art. 10 prawa
budowlanego (Dz. Ustaw Nr 89 z 1994 r z późniejszymi zmianami).
W założeniach konstrukcyjnych przyjęto następujące uwarunkowania :
- dla konstrukcji dachu przyjęto II strefę śniegową i I strefę wiatrową,
- fundamenty posadowiono na głębokości 1,20 m (dół fundamentu 1,55m).
- budynek o konstrukcji prostej.
- liczba kondygnacji 1.
- piwnica – brak.
- dach stalowy łukowy.

4.1. Fundamenty budynku zadaszenia suszarni i poletek osadowych.
- Ławy fundamentowe – wykonać wg. Rzutu fundamentów z betonu C30/37, zbroić stalą
AIII 34GS. Pod ławami

należy ustabilizować grunt – podlewka z betonu B-15 grubości

10cm.
- Ściany fundamentowe – wykonać wg. rysunku szczegółowego z betonu C30/37 grubości
20cm. Ściany fundamentowe zbrojone siatką podwójną z prętów Ø10 o oczku 15 x 15cm.
Naroża ścian zbroić wg. rys. szczegółowego.

- Nawierzchnia czterech poletek osadowych i magazynu wysuszonego osadu 12x15m –
wykonana z płyt wielootworowych drogowych – ażurowych, warstwa piasku o uziarnieniu
0,32-2,5mm grubości 30cm, warstwa żwiru o uziarnieniu 2,5-10mm grubości 25-60cm,
drenaż Ø110 owinięty włókniną, izolacja foli PVC grubości 0,5mm o spadku podłużnym
i=0,5% z podłączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej rurą PVC Ø110.

4.2. Ściany.
- Ściany zewnętrzne – konstrukcja stalowa. Słupy stalowe z rury prostokątnej 100x50x6,3
(stal 18G2), dwuteownik 120, rygle stalowe z rury kwadratowej 40x40x5 i 60x60x5,
stężenia z prętów Ø12. Słupy stalowe zamocowane do marki M1 skręcane na 4 śruby
M12 zakotwione min. 80cm w ścianie fundamentowej. Marka M2 przyspawana spoiną
czołową do słupa stalowego. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej ocynkowane.
Pokrycie ścian – płyta z poliwęglanu komorowego grubości min. 16mm – płyta
dwuprzęsłowa z listwą zatrzaskową aluminiową.

4.3. Konstrukcja dachu.
Konstrukcje dachu stanowią dźwigary łukowe

o rozpiętości w świetle podpór L = 6,50m

w rozstawie 1,40 m wykonany z rury stalowej Ø50x5.

Dźwigary łukowe przymocowane

do słupów za pomocą blachy stalowej grubości 10mm spoiną czołową. Pas dolny
konstrukcji dachu wykonany z rury kwadratowej 40x40x5, poziome płatwie górą i dołem z
rury kwadratowej 40x40x5, stężenia z prętów Ø12 łączone za pomocą śrub rzymskich,
słupki pionowe z rury Ø30x5.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej ocynkowane.

Pokrycie dachu – płyta z poliwęglanu komorowego grubości min. 16mm – płyta
dwuprzęsłowa z listwą zatrzaskową aluminiową.

4.4. Wylewki w stropie.
Nie dotyczy

4.5. Schody.
Nie dotyczy.

4.6. Konstrukcja stropu.
Nie dotyczy.

4.7 Konstrukcja drenażu.

Drenaż odwadniający tereny poletek osadowych i magazynu wysuszonego osadu
należy wykonać z rur drenarskich karbowanych perforowanych w otulinie z włókna
polipropylenowego lub z włókna kokosowego o średnicach d 110mm. Rury montować w
wykonanym rowku drenarskim szerokości 0,50m , filtrze
piasek lub żwir) i obsypce

z materiałów mineralnych (

z takiej samej warstwy jak filtr, współczynnik

wodoprzepuszczalności k10 >10² cm/s. Ciągi drenarskie układać ze spadkiem i=0,5%
zgodnie z projektem zagospodarowania i wytycznymi producenta rur.
Połączenia wykonanych rurociągów drenarskich wykonać do istniejących studzienek
kanalizacyjnych.

4.8 Odwodnienie liniowe.

Odwodnienie liniowe ACO DRAIN V 300 posiada przekrój w kształcie litery V oraz gładką
powierzchnie ścianek. Szerokość w świetle wynosi 300mm. Odwodnienie V 300 posiada
przepustowość w ilości odprowadzanej wody 82 – 86 l/s. Materiał ruszta – stal
ocynkowana.

Montować

zgodnie

z

technologią

opracowaną

przez

producenta.

Odwodnienie liniowe należy podłączyć do istniejących studni kanalizacyjnych zgodnie z
technologią producenta odwodnienia liniowego.

4.9 Odprowadzenie wody deszczowej.
Wody deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane do istniejącej studni kanalizacji.
Rury i rynny spustowe stalowe ocynkowane.

5. Elementy wykończenia budynku.
- Pokrycie dachowe – poliwęglan.
- Rynny i rury spustowe z stalowe ocynkowane.
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ocynkowane w kolorze rynien i rur
spustowych.

- Kominy – nie dotyczy.
- Izolacje :
* Izolacja pionowa ścian fundamentowych czterech poletek osadowych i istniejących
ścian magazynu osadu wysuszonego – w miejscach wskazanych folia kubełkowa.
Powierzchnie betonowe ścian i ław fundamentowych zaizolować abizolem 2R + 2P na
dwukrotnie zagruntowane lepikiem podłoże obustronnie.
- Stolarka drzwiowa - wrota wjazdowe o wymiarach 3,35 x 3,60m stalowe wykonane z
profili stalowych 40x40x5.
- Powierzchnia

na poletkach osadowych i magazynie wysuszonego osadu –

płyty

drogowe wielootworowe (ażurowe), piasek o uziarnieniu 0,32-2,5mm grubości 30cm, Żwir
o uziarnieniu 2,5-10mm h= 25-60cm, izolacja z foli PVC gr. 0,5mm. Nowe drenaże
podłączone za pomocą rury PVC Ø110 do istniejących studni kanalizacyjnych.

6. Dźwigar łukowy.
Dźwigar łukowy stalowy o rozpiętości w świetle podpór L = 6,50m ,

pod pokrycie z

poliwęglanu, wykonany z rury stalowej Ø50x5 zamocowany do słupów stalowych z rury
prostokątnej 100x50x5 i dwuteownika 120, pasa dolnego, stężeń pionowych oraz
poziomych płatwi górą i dołem.
W przypadku wystąpienia pokrywy śnieżnej przekraczającej 10 cm należy budynek
wyłączyć z użytkowania i usunąć zalegający śnieg na dachu.

6.1. Opis konstrukcji dźwigara i stężeń.
Dźwigar zaprojektowano w konstrukcji stalowej spawanej. Konstrukcja łuku składa się z
rury Ø50mm (grubość ścianki 5,0mm).
Stężenia zaprojektowano z prętów Ø12 łączonych za pomocą śrub rzymskich.
Pas dolny dźwigara i płatwie poziome wykonane z rury 40x40x5 zamontowane za
pomocą blachy (spoiny a=3,0mm) zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

6.2. Materiały.
Dźwigar oraz stężenia pionowe i połaciowe zaprojektowano ze stali 18G2 o
wytrzymałości obliczeniowej wg PN-90/B-03200 fd = 305 MPa.
Wszystkie połączenia w elementach zaprojektowano jako spawane elektrodami EA 146,
grubość spoin a=3mm.
Śruby z łbem sześciokątnym do połączeń stężeń pionowych i połaciowych do dźwigarów
oraz śruby do zamocowania dźwigarów na podporach – klasy min. 4,8 II wg PN-85/M82101.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego dla konstrukcji stalowej dachu – wszystkie
elementy stalowe ocynkowane

……………………..
Mirosław Wojtan
Upr. Bud. UAN-8345/1449/90

7. Obliczenia statyczne

1. Dźwigar łukowy.
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Przypadek P3: śnieg (γf = 1,5)
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Kombinacja K2: 1,0·P1+1,0·P2+1,0·P3
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Kombinacja K5: 1,0·P1+1,0·P2+1,0·P4+0,90·P3
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Obwiednia sił wewnętrznych
Obwiednia momentów zginających:
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