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		Ożarów, dnia: 07.02.2012

Z A T W I E R D Z A M:
Burmistrz Ożarowa
................................................
(podpis)
S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)
1.	Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający:	
Gmina Ożarów reprezentowana przez Burmistrza Ożarowa z siedzibą Ożarów ul. Stodolna 1
stronawww.ozarow.pl
adres email. przetargi@ozarow.pl
2.	Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

3.	Opis przedmiotu zamówienia.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów II etap”

3.1	Zadanie inwestycyjne określa: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót – stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte,  nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji   i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią  parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń 
i wyposażenia zawarte w SIWZ zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych 
i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów jakości oczyszczanych ścieków, na poziomie nie niższym niż w urządzeniach zaprojektowanych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem tych samych standardów 
i parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. Zaproponowane rozwiązania oczyszczania ścieków muszą pracować w najnowocześniejszej technologii SBR (reaktory pracujące w sposób sekwencyjny) z wykorzystaniem napowietrzanego, niskoobciążonego osadu czynnego. Równoważne produkty 
i urządzenia muszą posiadać wydaną, zgodną z Dyrektywą Produktów Budowlanych 89/106/EEC, deklarację zgodności CE o spełnieniu przez Urządzenie wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC i na podstawie przeprowadzonych badań w jednostce notyfikowanej, odpowiadającą wszystkim standardom PN EN 12566-3 +A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. 3 część. Fabrycznie i (lub) na budowie zmontowane oczyszczalnie ścieków”. Wydany Certyfikat CE, na podstawie protokołów z przeprowadzonych badań, musi zawierać informację między innymi nt. procentowego poziomu redukcji zanieczyszczeń dla poszczególnych parametrów, opis urządzenia wraz z podaniem technologii pracy Urządzenia oraz opisem procesu oczyszczania. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających wydanej Deklaracji zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 +A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. 3 część. Fabrycznie i (lub) na budowie zmontowane oczyszczalnie ścieków”. Z uwagi, iż Zamawiający na realizację inwestycji uzyskał już wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje, Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust.5). Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami.

3.2  Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia obejmuje;
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa 337 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Binkowice, Dębno, Gliniany, Grochocice, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, Janowice, Janów, Julianów, Pisary, Prusy, Przybysławice, Sobótka, Sobów, Suchodółka, Śródborze, Tominy, Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada w tym:
- budowę 311 szt. biologiczno-mechanicznych SBR oczyszczalni ścieków typu A - dla ilości mieszkańców 4 RLM  
- budowę 26 szt. biologiczno-mechanicznych SBR oczyszczalni ścieków typu B - dla ilości mieszkańców 6 RLM 
- podłączenie oczyszczalni do istniejących budynków/przyłączy kanalizacyjnych zgodnie ze 
zgłoszeniami, 
- obsługę geodezyjną inwestycji, oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
dla wykonanych robót,
-protokolarne przekazanie wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym nieruchomościami objętymi inwestycją,
- badanie jakości oczyszczonych ścieków we wszystkich zamontowanych oczyszczalniach, wykonane przez laboratorium posiadające akredytację.
Zamawiający przewiduje wykonanie 337 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast jeżeli w trakcie realizacji zadania zmniejszy się ilość  przydomowych oczyszczalni wówczas wynagrodzenie umowne dla Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone


	Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg  Kod CPV   
45.23.24.21-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.24.10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45.23.24.23-3 – Przepompownie ścieków
45.25.56.00-5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45.23.24.00-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.14.00-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne


Uwaga:
Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego obejmującego przedmiot zamówienia, należy uwzględnić niniejsze informacje, dane wynikające z analizy STWiOR, przedmiaru robót oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

4.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.	Zamawiający przewiduje robót uzupełniające. 
Zamawiający dopuszcza  możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy prawo, Zamówień Publicznych w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
7.Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji/rękojmi.
7.1       Przedmiot zamówienia należy wykonać  w następujących terminach:
6 miesięcy od podpisania umowy – całość przedmiotu zamówienia

7.2 	Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – teren gminy Ożarów, 
7.3 	Wymagany termin gwarancji/rękojmi na roboty budowlane 10 lat,  na urządzenia- tj. przydomową oczyszczalnie ścieków 60 miesięcy Okres gwarancji/rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego. 
8.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ,
1.2  złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy  o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;
9.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
	  Na potwierdzenie należy:
Złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 na załączonym druku- załącznik nr 1 do oferty
9.2posiadania wiedzy i doświadczenia;
             Na potwierdzenie należy złożyć :
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał  w jednym zadaniu (robocie budowlanej) co najmniej  90 sztuk  indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonał w jednym zadaniu (robocie budowlanej) indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków  o wartości co najmniej 1 200 000, 00 zł brutto. 
Do pozycji z wykazu należy załączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
Wykaz robót – załącznik nr 2 do oferty
9.3dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
         Na potwierdzenie należy złożyć :
9.3.1	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
	odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; 1 osoby z uprawnieniami w instalacji sanitarnych  i 1 osoby z uprawnieniami zakresie instalacji elektrycznych potwierdzonymi stosownymi decyzjami o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r Nr207 poz. 2016 ze zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej i elektrycznej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
	Wykaz osób załącznik nr 3 do oferty
Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, który stanowi załącznik nr 4 do oferty
9.4	sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć :
 9.4.1 oświadczenie z art. 22 ust 1na załączonym druku- załącznik nr 1 do oferty
9.4.2 	Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów 
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 9.4 dotyczącej tych podmiotów.
Uwaga; 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 nimi 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 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9.5	Nie podlegają wykluczeniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wymaga się
złożenia następujących dokumentów:
9.5.1	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do oferty
9.5.2	aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust., 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9 
9.6	Wprzypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
9.6.1	w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub udzielają pełnomocnictwa do reprezentowania ich postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
9.6.2	 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
9.6.3	w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
9.6.     w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
     zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do oferty dokumenty dla każdego konsorcjanta oddzielnie, 
9.7  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów wg zasady spełnia/nie spełnia 
10	Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11	Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest   zobowiązany do:
-   określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie  
    realizowany przez   podwykonawców.
 -  wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty
 -    przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 
        6471 kodeksu cywilnego.
11.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 
        podwykonawcę.
11.3 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.
11.4 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z art. 36 ust.4 Ustawy Prawo 
        Zamówień Publicznych- załącznik nr 5 do oferty.
12. Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1	Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
12.2	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
12.3	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13		Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
13.1	Oferta musi zawierać:
x
Oświadczenie  woli
1.	
·	Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik do SIWZ  Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Wykonawca dokonuje wycenę przedmiotu zamówienia w oparciu SIWZ 
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym
·	Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
·	Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. zakres robót powierzonych podwykonawcom
x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych
1.
Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik  do SIWZ  o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 załącznik nr 1 do oferty
3
Wykaz osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 3 i 4 od oferty
4
wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzający należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem- załącznik nr 2 do oferty
x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
1.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  art. 24 ust. pkt. 2 ustawy – załącznik nr 6 do oferty.
2
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust., 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
13.2	Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
13.3	Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
13.4	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13.5	Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
13.6	Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do   złożenia takiego oświadczenia.
13.7	Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
13.8	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

14	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i e-mail Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, emailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu i e-maila  Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
14.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.		
15	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
15.1	Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Paweł Rędziak , Alfred Liwiński
16	Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
Wymagania dotyczące wniesienia wadium.
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
17.1 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniachbankowychlubporęczeniachspółdzielczejkasyoszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyzdnia9listopada2000rokuoutworzeniuPolskiejAgencjiRozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
17.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ożarowie nr rachunku bankowego12 9423 0000 2001 0005 3194 0001z adnotacją: „Wadium na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap”
17.3 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty.
17.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 17.8.
17.5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
17.6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
17.7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 17.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
17.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie.
17.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
17.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17.11Dowód wadium należy dołączyć do oferty.
18	Opis sposobu przygotowania ofert.
18.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
18.2 Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
18.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
18.4	 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów-etap II
 „Nie otwierać przed 23.02.2012 o godz. 10.15”
18.5	W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
19	Miejsce i termin składania ofert.
19. Ofertę należy złożyć w  Urzędzie  Miejskim w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 (sekretariat Urzędu) w terminie do dnia 23.02.2012r. do  godziny 10:00.
    19.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
20.	Miejsce i termin otwarcia ofert
20.1 Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Miejskim Ożarowie pokój nr 16, w dniu 23.02.2012. o godzinie 10:15.
20.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.
20.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
20.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
21.	Sposób obliczenia ceny oferty
21.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów bez względu na termin realizacji umowy. 
21.2 Cena musi być podana w złotychpolskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   przecinku.
21.3 	W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
cena brutto
100%
21.4 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt.
Wzór
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb  x 100
gdzie:
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej
 - 100 wskaźnik stały

21.5	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 
21.6 Wykonawca uwzględni w cenie badanie osadów, które mają spełniać określone normy
22.	Istotne warunki umowy.
Określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ.
23. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

23.1 W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. 

23.2	Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi   okolicznościami;
- Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od  przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego
- Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
23.3 Dopuszcza się zmianę kierownika budowy- osoba ta musi posiadać odpowiednie  dokumenty przewidziane w SIWZ
23.4 Dopuszcza się zmianę podwykonawcy.
24. Dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy:
24.1 kosztorys ofertowy
24.2.harmonogram wykonywania robót
25. Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
 26. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie tj: złożenie dwóch faktur przejściowych o wartości minimum 1 000 000,00 zł każda i jednej faktury końcowej. 
27.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia.
     Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
    Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).
·	Załącznik  1	- druk oferty cenowej.
·	Załącznik 2	- projekt umowy.
·	Załączniki 4	 -przedmiar robót.
·	Załącznik 5 -          -specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót


Załącznik nr 1 do SIWZ.  						

                                                                                                   ..................................................
                                                                                                                         Miejscowość i data

.................................................................
     Pieczęć adresowa Wykonawcy
                Telefon/fax

OF E R T A    C E N O W A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów II etap”
UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail 
……………………………………………………….. na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia powzięcia informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków  zamówienia za cenę ryczałtową ; ………………………………… PLN  (w tym podatek  VAT) (słownie.……………………........………………………………………………….)
	Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami określonymi w siwz,  wizją lokalną terenu budowy oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących oraz koszt badań ścieków.

2.	Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji/rękojmi; 10 lat, na urządzenia- 36 miesięcy
3.	Termin wykonania zamówienia  6 miesięcy od podpisania umowy
4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i miejscem wykonywania robót budowlanych i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6.	Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ............. kartek.
7.	Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy w dniu podpisania umowy.
8.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do   
składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy)




Załącznik  nr 1 do oferty  – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:	

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.


								 .........................................................
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik  nr 2 do oferty  


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 


Przedmiot zamówienia
Wartość brutto
Data
Wykonania
Miejsce wykonania
Inwestor









 (miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)
Załącznik  nr 3 do oferty  				

WYKAZ OSÓB JAKIMI DYSPONUJE WYKONAWCA 





(miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)



 Załącznik nr 4 do oferty  
………………dnia……………………



OŚWIADCZENIE
o posiadaniu wymaganych uprawnień


     Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu   nieograniczonego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów etap II”      oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane i przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa.

	 dnia	…………………………..
									 (podpis Wykonawcy / Wykonawców)




Załącznik nr 5 do oferty  

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
Z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078 Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów etap II”.Oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcom

WSKAZANE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM.

Lp.

Roboty, które mają zostać zlecone podwykonawcom
(podać opis i zakres)
1.


......................................................................................
2.


......................................................................................
3.


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


Wykonawca oświadcza także, że w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej bezpośrednio przed podpisaniem umowy i po jej podpisaniu, wypełni wszystkie wymagania zawarte SIWZ dotyczące podwykonawców wg zasad ustalonych przez Zamawiającego.

…………………………..				…………………………..
(miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6 do oferty  
………………dnia……………………

				

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078 ze zm).


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.





.........................................................
       (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Załącznik  nr  2 (projekt umowy)  do  SIWZ						
 

                                                   UMOWA NR   ....... 2012

Zawarta w  dniu……………. 2012r. w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) rozstrzygniętego w dniu ................2012r.  pomiędzy:

Gminą Ożarów  z  siedzibą  przy  ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, posiadającą NIP                            863-162-48-66 reprezentowaną przez:

    Pana  Marcina  Majchera – Burmistrza Ożarowa
    przy kontrasygnacie Pani  Stefanii  Dziedzic – Skarbnika   Gminy
 zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym”,

a ………………………………………………… z siedzibą …….………………………., wpisaną do ewidencji  .................................. pod nr........................................, posiadający    NIP:……………………….., reprezentowanym przez;
	1)…………….-…………………………….
	2) …………….-……………………………
zwany w treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:


§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zadanie pn. „Budowa  przydomowych oczyszczalni  ścieków na terenie gminy Ożarów II etap” 
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje:
1) Roboty budowlane:
          a) wybudowanie  337 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z SIWZ     oraz dokonanym zgłoszeniem robót,  
         b)  zapewnienie obsługi geodezyjnej dla realizacji robót objętych niniejszą umową przez uprawnionego geodety, 
         c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej  wykonane roboty budowlane przyjętą do zasobów ośrodka geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie,
            d)  wykonanie laboratoryjnego badania jakości wypływających oczyszczonych ścieków  ze wszystkich wybudowanych oczyszczalni ścieków  przez jednostkę posiadającą stosowną akredytację  (certyfikaty),
            e)  przeprowadzenie przy udziale inspektora nadzoru stosownych branżowych próby, sprawdzeń oraz wykonanie odpowiednich odbiorów technicznych                                      i   technologicznych  dla  zamontowanych  urządzeń,    
            e)   protokolarne przekazanie wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków  wraz z zamontowanymi urządzeniami właścicielom lub władającym nieruchomościami     objętymi  niniejszą umową.


     § 2

Strony ustalają następujący  termin  realizacji przedmiotu umowy: 
	zakończenie całość przedmiotu umowy w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj.  do dnia  …………… 

 
                                                                             § 3

1.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował                    w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.
2.	Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
4.	Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę                       o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
5.	Podwykonawcą robót .................. będzie.............

§ 4

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru, który będzie reprezentował Zamawiającego  na budowie.   
2. Wykonawca ustanowi  kierownika robót, który będzie realizował zadania zgodnie z zawartą niniejszą umową.
§5

1.	Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
2. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy  te osoby:
    1)	nie przestrzegają przepisów BHP,
    2)	nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
    3)	nie wykonują robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem, szczegółową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej.	
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 
4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie                przepisami  ustawy Prawo budowlane.
	Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie                        w związku  z prowadzonymi robotami budowlanymi.


§ 6

1. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru  wykonawczego.
2.  Kierownik robót  będzie  prowadził   ,,Dziennik Budowy”  dla  realizacji   zadania  wymienionego  w § 1 ust. 2   
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy począwszy od protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu jego odbioru protokołem końcowego odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zutylizować materiały, które powstały                   podczas prowadzenia robót  poprzez wywiezienie ich  na odpowiednie składowisko odpadów.
6. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia.
7. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę wody, energii elektrycznej                            i materiałów potrzebnych do wykonywania przedmiotu umowy. 
8. Kierownik robót jest zobowiązany do zgłaszania wpisem do ,,Dziennika Budowy” informacji o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i dokonanie stosownego wpisu do ,,Dziennika Budowy” przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
9. Kierownik robót jest zobowiązany uzyskać pozytywną akceptację  Inspektora Nadzoru  na dostarczone   wyroby budowlane przed ich wbudowaniem.
10. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca doprowadzi teren budowy do należytego stanu i porządku oraz przekaże Zamawiającemu  n/w dokumenty  oraz opracowania:
     1) deklarację zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 +A1:2009     
      2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów ośrodka geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie.
     3) wykonane  badania laboratoryjne jakości wypływających oczyszczonych ścieków                           z wybudowanej oczyszczalni ścieków  przez jednostkę posiadającą stosowną akredytację  (certyfikaty), we wszystkich przydomowych oczyszczalniach,
     4) sporządzone stosowne protokoły z przeprowadzonych branżowych prób, sprawdzeń oraz z dokonanych  odpowiednich odbiorów technicznych  i   technologicznych  dla  zamontowanych  urządzeń,  przy udziale inspektora nadzoru                                 
     5) sporządzone protokolarne przekazanie wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków  wraz z zamontowanymi urządzeniami właścicielom lub władającym nieruchomościami     objętymi  niniejszą umową.
11. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w ,,Dzienniku Budowy” oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.
 
§ 7

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. 
2.	Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, o których mowa  w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.                          o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz  art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) jak i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych objętych niniejszą umową.

§ 8

1.	Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: ...............................- PLN, w tym podatek VAT (słownie: ..................................................................................................................................................)
2.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie ze zgłoszeniem, szczegółową  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Wykonawca  oświadcza, że zapoznał się z specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót  oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia. Dlatego też, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  Wykonawca usunie z placu budowy zbędne materiały oraz uporządkuje teren po wykonanych robotach do należytego stanu  porządku.
4.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 
§ 9
1. Zamawiający dopuszcza złożenie 2 faktur przejściowych i 1 fakturę końcową.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia przedmiotowego zadania stanowi protokół  końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez inspektora nadzoru              i komisję ustalona przez Zamawiającego wraz ze stosownymi kompletnymi dokumentami odbiorowymi. 
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.  
4. Należności za wykonanie umowy będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego                            w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia  prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu  na  konto Wykonawcy.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje  Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez  nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

§ 10

1.	Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty       ............- PLN (słownie: ........................................... ./100).
3.	Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest…………………………..
4.	Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia, tj. ...........................PLN, (słownie: .............................................. ...../100 groszy ), zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
5.	Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj. ...........................- PLN (słownie: ................................................... ............../100 groszy ), służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .
6.	Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 11

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi   o tym pisemnie Zamawiającego.
2.	Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.
3.	Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, który będzie zawierał wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze. 
5. Kierownik robót jest zobowiązany do zgłaszania wpisem do dziennika budowy informacji                     o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie  i dokonanie stosownego wpisu do ,,Dziennika Budowy” przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 12

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.
§ 13

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
2.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji.
3.	O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.
4.	W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
5.	W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. 
6.	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  i technicznej.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 10 lat rękojmi/gwarancji,  słownie:  dziesięć lat   gwarancji  na roboty objęte niniejszą umową oraz 60 miesięcy na urządzenia tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2. Bieg terminu gwarancji i/lub rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  
3. W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 
4.	Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.
 
§ 15

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)	za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% umownego wynagrodzenia.
2)	za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
4)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w  § 16 ust. 2 pkt c i d umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1)	za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki                                                      
3)	za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
3.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.   
                                                                                          
§ 16

1.	Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.
2.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a)	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b)	zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
c)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
d)	Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.
3.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a)	   w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;
c)	Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
6.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
§ 18

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.       
                                                                                            


§ 19
 

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym  dla każdej ze stron.
§ 20
Integralną część niniejszej umowy stanowią :
1.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3.	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
4.	Oferta wykonawcy
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