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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ II – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty budowlane pn.:
„Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach
Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim”

Roboty budowlane „Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach Stacji Uzdatniania Wody
Lubachów w Zagórzu Śląskim”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zakresu robót
budowlanych na istniejącym terenie budowy:
1)
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2)
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wykonanych

stropów,

ścian,

dna

w

klarownikach

przy

hydropiaskowania.
3)

Zeszlifowanie wszystkich bąbli (odspojenie izolacji od podłoża). W przypadku stwierdzenia
osłabienia betonu należy również powierzchnię zeszlifować. Wykonanie izolacji ubytków zgodnie
z przyjętą technologią w ekspertyzie.

4)

Usunięcie izolacji i dokładne oczyszczenie betonu ściany czołowej zbiornika nr 1.

5)

Wykonanie trójwarstwowej warstwy laminatu epoksydowo-szklanego (dwie warstwy włókniny
szklanej i jedna warstwa tkaniny).
(Wszystkie materiały stanowiącą 2 i 3 warstwę izolacji muszą posiadać aprobatę PZH
dopuszczającą do stosowania w obiektach przeznaczonych do gromadzenia wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. Kolor żywicy – niebieski.)

6)
2.

Naprawa ściany zewnętrznej (ściany gdzie widoczne jest zbrojenie).

Zakres robót budowlanych nie obejmuje:
1)

wymiany drabin złazowych i wszystkich grzebieni przelewowych o których mowa w pkt. 6.2
Ekspertyzy,

2)

wykonania warstwy spadkowej dna komór z betonu C30/C37 o którym mowa w pkt. 6.5 ppkt 1
Ekspertyzy,

3)

wykonania przypowierzchniowej warstwy dna komór z siatki 10x10 cm z prętów o średnicy 6 cm
o którym mowa w pkt. 6.5 ppkt. 2 Ekspertyzy.

Wykonywanie
1.

Czynności, o których mowa w umowie, będą wykonywane przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz
Zamawiającego.

2.

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego. W wypadku powstania okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca jest obowiązany wstrzymać realizację określonych czynności w ramach przedmiotu umowy
i niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o powstałej przeszkodzie.

3.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy z należytą
starannością, mając na względzie uzasadnione interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie
czynności.

Termin
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie 60 dni od daty podpisania umowy.

Warunki realizacji
1.

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków, w których może on wykonywać
w sposób staranny swoje zadania.

2.

Roboty budowlane wykonywane będą w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

3.

Kierownikiem robót, wskazanym przez Wykonawcę, jest: ………………………………………………….

Roboty budowlane „Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach Stacji Uzdatniania Wody
Lubachów w Zagórzu Śląskim”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część II – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wynagrodzenie
1.

Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto
……… ………… PLN, (słownie PLN: ……………………….………………).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie jednorazowo po wykonaniu całego zakresu
zamówienia i odbiorze robót w terminie 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej i doręczonej
do siedziby Zamawiającego faktury.

3.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez
Wykonawcę.

Warunki gwarancji i rękojmi
1.

Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości
i wystawi Zamawiającemu Kartę Gwarancji Jakości stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu
umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

3.

Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

4.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie
w terminie i na zasadach określonych Kartą Gwarancji Jakości.

5.

Jeżeli Wykonawca dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji/rękojmi biegnie na nowo
od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji/ rękojmi ulega przedłużeniu
o czas, w którym wada była usuwana.

6.

Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

7.
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Rozwiązanie umowy
1.

W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, co do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji
Umowy.

Po

bezskutecznym

wezwaniu

Zamawiającemu

przysługuje

prawo

natychmiastowego

odstąpienia od Umowy.
2.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy 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.

3.

Po rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Zamawiającemu
wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej
umowy, a także innych rzeczy, w których posiadanie wszedł podczas wykonywanie zlecenia.

4.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy.

Roboty budowlane „Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach Stacji Uzdatniania Wody Lubachów 3w
Zagórzu Śląskim”
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Kary
1.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie
lub z innych przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent)
wynagrodzenia brutto określonego w umowy.

2.

Niezależnie

od

zastrzeżonych

kar

umownych

Zamawiający

może

dochodzić

odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
3.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie tygodnia od powzięcia informacji
o okolicznościach uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy.

4.

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku niedotrzymania
przez Zamawiającego terminu zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Sprawy nieuregulowane
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory
1.

Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.

2.

W przypadku sporu pomiędzy stronami, właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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