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URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Inwestycji Miejskich
Olsztyn, dnia

06.2020r.

Znak sprawy: OK. 1431.159.2020.
Nr dokumentu: 67726.06.2020-W

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji z przebiegu postępowania publicznego pn.:
„Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie
terenu”, znak sprawy ZP.271.1.15.2020.b.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr l.dz. 125/2020 z dnia 22.06.2020 r. przekazuję
kopię pism dotyczących wyboru Wykonawcy w/w zadania w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ..Modernizacja kanalizacji

deszczowej

przy

ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu”, znak sprawy ZP.271.1.15.2020.b tj.:
• pismo nr 82443.06.2020-W z dnia 09.06.2020 r..
• pismo l.dz.: 52411/KW06/2020 z dnia 10.06.2020 r.,
• umowa z Wykonawcą nr 73/06/2020/211/02.
• kosztorys ofertow y.

Dyrektor
Krzysztof Śmieciński

PI. Jana Pawia II 1, 10-101 Olsztyn

+48 89 527 31 11

wwv.olsztyn.eu

kancelaria. ogolna@olsztyn.eu

+48 89 535 15 58

www.bip.olsztyn.eu
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URZĄD MIASTA OLSZTYNA

m

Olsztyn, dnia 9.06.2020 r.

■Znak sprawy: ZP.271rU5.2020.b
Nr dokumentu: .4.7. % 7. }i06.2020-W

UR2AD MIASTA OLSZTYNA
piać jaim Pawia li i
10-101 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń
Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o.o.
Ul. Lubelska 37
10-408 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na .,modernizację kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie
terenu ".
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20O4r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na,modernizację kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu”
za ofertę najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, uznana została Państwa oferta.
W związku z powyższym w celu podpisania umowy proszę, o skontaktowanie się do dnia
12.06.2020 r. z pracownikiem Wydziału Inwestycji Miejskich tut. Urzędu Miasta Olsztyna,
tek 89/5273111 wew. 499,400. Zgodnie z zapisami rozdz. XV ust. 1 SIVVZ, przed podpisaniem umowy
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do:
ljwniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2)złożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzającego, że jest on
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę nie mniejszą niż wartość brutto oferty,
3) wskazanie osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie konieczne
do wykonania przedmiotu zamówienia wraz kserokopią tych uprawnień (w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej) oraz kserokopią aktualnego zaświadczenia o
przynależności tej osoby do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej. Punkty w kryterium oceny
ofert zostały przyznane wg zasad określonych w SIWZ, tj.:
1) cena - 60% = 60 pkt
2 ) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 40% =40 pkt
Klasyfikacja punktowa wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, ustalona w oparciu
o w/w kryteria oceny, przedstawia się następująco:
Nr
oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko
wykonawcy, adres siedziby lub miejsca
zamieszkania

Cena ofertv
z VAT

w zt.

Pkt w I Okres Pkt w kryterium
kryterium gwarancji i >kres gwarancji i
cena
rękojmi za rękojmi za wady

łącznie

Poz.
|
w rankingu !

I wady

GREEN - BUD
613.537.70

40.8S

7 lat

40.00

568.600.36*

44.11

7 lat

40.00

S4.ll

111

573.415.70*

43.74

7 lat

40.00

S3.74

IV

S0.8S

v

Zakład Usług Wodno Melioracyjnych Sp. jawna.
2

3

Bautech Lukmar Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych
Martyna Menc

j

PI. Jana Pawła II 1. 10-101 Olsztyn
nrrcrarruw^rric-yft/r! ci

~3 89 527 31 1:

vAv.v.cIsztvr.sj
bm 0iS7tvn eu

W)

4

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane ..SANBUD” Sp. z o.o.
Z.B.D TRAKT Kaczmarczyk

5

|
'

562.167.32

44,62

7 lat

40,00

1.229.423.33

20.40

7 lat

40,00

608.674..98

Nie
przyznano
puitkłu-A

7 lat

Niepurktriw
przyzrre

418.055.92*

60,00

7 lat

40.00

546.042,74

Nie
przyznana
punktów

7 lat

Niepcnktfw
przyznano

CC Construction Sp. z o.o.
6

7

8

Przedsiębiorstwo Konserwacji
Urządzeń Wodnych i
Melioracyjnych .JPEKUM"
Sp. z o.o.
J.C.K. Workshop Joanna
Czemiewicz - Kuśmierczyk

84,62

u

60,40

Nicpunktów
przyznane

VI

Ofert: odrzucona

100.00

Nie przyznano
punktów

I

Oferta o-ireacona

1) Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej - wg zasady
wynikającej z art. 24aa ustawy Pzp.
2) Zamawiający odrzucił dwie oferty,
oferta nr 6 - CC Construction Sp. z o.o., ul. Kotońskiego 4/B1/9,10-166 Olsztyn - Art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), tj. Zamawiający
odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty, Zamawiający ustalił,
że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe określone we
wzorze umowy, a w zakresie nieuregulowanym w umowie zdefiniowane w art. 629, 630 i 631
Kodeksu cywilnego i pominięcie w wycenie jakichkolwiek pozycji określonych przez
Zamawiającego w przedmiarze robót może spowodować odrzucenie oferty. W związku z tym, że
Wykonawca nie ujął w kosztorysie przygotowania i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręiy żebrowane A-II śr. 12 mm pozycji 41 z przedmiaru robót Zamawiający zwrócił się
o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. W odpowiedzi Wykonawca poinformował Zamawiającego,
ze powyższa pozycja została ujęta w pozycji 5.7 kosztorysu i zmianie ulega ilość wskazana
w kosztorysie. Tak sporządzony kosztorys ofertowy nie spełnia wymagań SIWZ co do treści ze
względu na to, że zakres robót, który' jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny
z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót wyszczególnionych w załączniku nr 4 do
SIWZ.
~
‘
Z uwagi na fakt, iż treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ, Zamawiający odrzucił ofertę
w oparciu o art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).
oferta nr 8 - J.C.K. Workshop Joanna Czemiewicz - Kuśmierczyk, Kwiecewo 18/3 11-008
Świątki - Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm), tj. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Zamawiający ustalił,
że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe określone we
wzorze umowy, a w zakresie nieuregulowanym w umowie zdefiniowane w art 629, 630 i 631
Kodeksu cywilnego i pominięcie w wycenie jakichkolwiek pozycji określonych przez
Zamawiającego w przedmiarze robót może spowodować odrzucenie oferty. W związku z tym, że
Wykonawca nie ujął w kosztorysie pozycji 39 i pozycji 53 z przedmiaru robót. Zamawiający zwrócił
się o wyjaśnienie czy zakres odpowiada zakresowi opisanemu w SIWZ oraz o wyjaśnienie braku
ww. pozycji.
W odpowiedzi Wykonawca poinformował Zamawiającego, że uzupełnia pozycje kosztorysu. Tak
sporządzony kosztorys ofertowy nie spełnia wymagań SIWZ co do treści ze względu na to, że zakres

robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi
w przedmiarach robót wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SIWZ.
Z uwagi na fakt, iż treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający odrzucił ofertę
w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).
3) Postępowanie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów,
4) Postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) Postępowanie nie zostało unieważnione (dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej jw.).
Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp, tj. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
przy' użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2020
l.dz.: 52411//KW06/202Q
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Urząd Miasta Olsztyn URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział inwestycji MiejśktcłP- --AR i A OGÓLfJA

....... Plac Jana Pawia I11
10-900 Olsztyn
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Dotyczy: Modernizacja kanalizaęjkieszczowef przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu Fwa Frsj

ąmi

yOY^KTOK
Szanowni Państwo, yj/
Śmizcińsk-1
SMtlFGAD^KTOP^ \j
V
/

£

W nawiązanitt%d piśrrra z dnia 0£).06.2020r. nr 62443.06.2020-W przekazujemy Państwu dokumenty niezbędne do
podpisania umowy.
1. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy + pismo z dnia 10.06.2020r. dotyczące
przeksięgowania wadium.
2. Aktualna polisa OC
3. Uprawnienia kierownika oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu

Załączniki:
o

Według pisma

2 poważaniem
PREZES ZARZĄDU
I

Otrzymują;

°

iff

■*

Adresat
aa

\
i

Stronę ' z 1

w¥mpekurai“©Ss2iiyn.p§

PEKUM Sp.zo.o
10-408 Olsztyn
u).Lu&sl?k?37
NIP: 7390405523

tal. 0 89 535 69 20
fas: 0 S9 535 59 21
ss!;ratanat@pskum-olsztyn.p!

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 54 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Oplata zgodna z taryfą operatora)
Data wydruku: 2019-12-17.12:41:30
Numer rachunku: 89 1020 3541 0000 5402 0251 9122
Wlaściciefrachunku: PRZEDSIĘB. KONSERWACJI URZ. WODNYCH I MELIORACYJNYCH "PEKUW SP Z O.O.,
LUBELSKA 37, 10-408 OLSZTYN

Bank Polski

PRZELEW Z RACHUNKU -

Z rachunku
RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek

87 1240 6960 6013 9030 1324 5713

Nazwa i adres Kontrahenta

ERGO HESTIA SA

TytuJ

POLISA NR 903013245713 I RATA
"PIN

Kwota
Dota operacji

2019-12-17

Data waluty

2019-12-17

' Identyfikator transakcji

93510500300344946

PFiEZES^ZARZĄDU
Dokument elektroniczny • nie wymowo podpisu ani pieczęci.
Powszechna Kcisn Oszczędności 6nnk Polski SA

ngr inż MariĘ^Boirzcnkcki

Sirov. 1/1

PKO -TRAMS-inETAl LS_20i 9 i 2:7. IM I30.pdf

K

Powszechno Koso Oszczędności Bonk Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub *48 61 855 94 94
Firmy *48 81 535 66 60
(Oplotą zgodna z taryfą operatora)
Data wydruku: 2020-06-10,08:21:26
Numer rachunku: 89 1020 3541 0000 5402 0251 9122
Właściciel rachunku: PRZEDSIĘB. KONSERWACJI URZ. WODNYCH I MELIORACYJNYCH ”PFKUM' SP 2
O.O..
LUBELSKA 37, 10-408 OLSZTYN

PRZELEW Z RACHUNKI) - Szczegółu transakcji zrealizowanej

Bank Polski

Z rachunku
RACHUNEICBIEZĄCY
Na rachunek
Nazwa i adres Kontrahenta
Tytuł

87 1240 6960 6013 9030 1324 5713
ERGO HESTIA SA
POLISA 903013245713 II RATA OC DZIA
ŁALNOŚCI

Kwota

'LN

Oato operacji

2020-06-10

Oato wnluty

2020-06-10

Identyfikator transakcji

01620501000069255

\
FREZER ZARZĄDU
mgra&MaJil^DcibrzeiiieiSli0™ 1
Dckument Ł»M;ifonic#)L nię\vijmiKj«i pcJpivu «»•« pn/CŁ-tJCi
POwszsrNn K-isn Os’cednosri Bank Pokk: S-*

\

PKO-r»A\*-OFnMlS-20?C*Jh10J>$:i2b.pd/

\

■j

Pćwsżecftra Kosa Osrc^nys*:.- Bunk AiIsk; ,»a
Korporacje i Sa.TOtządy iLOl >6 jt- 3o lut:
11 £"5
Firmy *4S 8* 535 66 60
(Oplotą zgodna z uiiyfc. operotoio)

-M

Ocla wydruku; 2020 06-10, 10:29 25
Numer rachunku: 89 1020 3541 0000 5402 025 ! 9122
Właściciel rachunku. PRZEDSIĘB KONSERWACJI URZ WODNYCH I MELIORACYJNYCH "PLKUM’SP Z
0 0..
LUBELSKA 37, 10-408 OIS71YN
PRZELEW Z RACHUNKU - Szczegółu transakcji zrealizowanej

Bank Polski

Z rachunku
RACHUNEK BIEŻĄCY
Si 1020 3541 0000 5602 0290 &683

Na rachunek
Nawa i adres Kontrahenta

URZAO MIASTA OLSZTYN

Tytuł

ZABEZPIECZ! NIL NALEŻ. WYK.UMOWY MODE
RNIZACjA KANAU2ACII OCSŻCZOWF.) PRZ
Y UL KASPRUWICZA. ZNAK ZP.2? I !.n
2020 13

Kwota

•3 I 805,00 PLN
2020-06-10

Ocr.u operacji
Data woluty

2020 06 10
•il0205u06UU2il&Dol

Identyfikator transakcji

\
PREZES ZARZĄDU
Df-ku-ni’n: c!e>;li0nic:ni:
Pcv-vz*?t-hno

mo .VT.nmaa u<J<Cr it. vn*. pi**:
wi tvsii’r I nisi;! -iA

mgr ml Mzn^M&jr^nkcHl’ no 1/1
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PEKUM

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych
Olsztyn, dnia 10 czerwca 2020
l.dz.: 52403/KW/06/2020
Urząd Miasta Olsztyn
PI. Jana Pawła I11
10-101 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na "modernizację kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie
terenu".
znak sprawy: ZP.271.1.15.2020.b

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o., w
związku z wyborem naszej oferty, zwracam się o zaliczenie wpłaconego wadium w kwocie 10.000,00 zł na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała kwota zabezpieczenia - 31.805,60 zł - zostanie
przekazana na wskazany w SIWZ rachunek bankowy.

Z poważaniem
PREZE:
Otrzymują:

Adresat
aa

www.pekum-olsztyn.pl

eB^Du.

mgr ir.ż. Mariusz Dobrzeniecki

PEKUM Sp. z o.o
10-408 Olsztyn
ul.Lubelska 37
NIP: 7390405523

W

teł. 0 89 535 69 20
faz: 0 89 53569 21
sekretariat@pekum-olsztyn.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Vtlf Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000056249
Kapitał zakładowy: 185 000,00 PLN
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HESTIA

903013245713

EHM01010600031202

-Polisa nr 903013245713 ORYGINAŁ
Polisa jest wznowi erwm pofisy o numerze 903012 859S13,
Segment A Undewriten 000366

Okres ubezpieczenia od 2019-12-18 00:00 do 2020-12-17 24:00
Ubezpieczajqcy/Ubezpieczony
PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH PEKUM SP ZOO, NIP: 7390405523,
nazwo
REGON: 510043210
10-408 OLSZTYN, UL. LUBELSKA 37
dane kontaktowe
Rodzaj prowadzonej działalności (PKD 2007)
Opis

Lp. Symbol
1 42.21.Z
2 43.22.2

PKD główne
Tak

Roboty 2wiq2one z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Wykonywonie instalocji wodno-kanołizocyjnych, cieplnych, gazowych i klirnatyiocyjnych

Nie

Miejsce ubezpieczenia / Zakres terytorialny
opis miejsca loMiiocji

Wskazana lokalizacja i budowy na terenie RP

Produkt ubezpieczeniowy
lp. Symbol

1

M04-17

Przedmiot 1 zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynqcfczone w 2wiązku z dziaialnośda wskazaną w umowie
ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz z
wprowadzeniem produktu do obrotu
Działalność przyjęta do ubezpieczenia:
Przewaźojąca działalność: 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE 2 BUDOWA RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH
Pozostało działalność W9 KRS z dnia 30.10.2017r:
33... NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 41,., ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE Z£ WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 37, 00, Z. ODPROWADZANIE I
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
4ELEKTROENERGETYCZNYCH
42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I
5 42, 9., ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW IN2YNIERII LĄDOWEJ l
WODNEJ

Suma ubezpieczenia

Waluta

Składka [PLN]

10 000 000.00 PLN

6 43,.. ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ( Z WYLECZENIEM DUALNOŚCI ZWIĄZANEJ l
WYKONYWANIEM SAMODZIELNYCH KONTRAKTÓW DOT. WYKONAWSTWA KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH)
7 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI
8
71,.. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII: BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE
9 77,,, WYNAJEM I DZIERŻAWA
Franszyzaredukcyjno 1.000,09 PIN dla szkód w mieniu, chyba że dla poszczególnych zakresów
ubezpieczenia wskazano inaczej___________________________________________________________
RAZEM DO ZAPŁATY

dodotkov/6
Zakres Ubezpieczenia zgodny z ofertą Sygnatura oferty: Sygnatura oferty.Sygnatura oferty: A/GD50/053S711/2 która stenowi załącznikiem do polisy który stanowi integralną
część umowy ubezpieczeniowej
Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o symbolach: OC/OW034/1809.

Płatności
nr konta

87 1240 6960 6™ 3 90301324 5713

terminy i kwoty płatności

I rota 2019-12-24,

i zfc II rata 2020-06-16

1\

Wybrany sposób płatności pierwszej raty składki: przelew.
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-Polisa nr 903013245713 ORYGINAŁ
Meso jest wnx*dorłem pofisy o rwnerw S03012S69513Seąntrt A Undonwter 000359

Oświadczenie Ubezpieczającego
Oświadczam, 2e zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej administratora, stanowiącej załącznik do polisy.
Oświadczam, 2e zostało ml okazane l zapoznałem sią z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w Imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
oraz potwierdzam, ze przed zawarciem umowy otrzymałem tekst OgOInych WcrunkOw Ubezpieczenia wraz z klauzulamidodatkowymi, no podstawie których umową zawarto oroz
zapoznałem sią z nimf t zaakceptowałem Ich treśd.
Oświadczam,** udzieliłem powyższych Informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą l Oświadczam, że znana sq ml sankcje przewidziano w art 615 § 3 Kodeksu Cywilnego za
udzielenie Ubezpieczycielowi nieprawdziwych Informacji Istotnych dla oceny ryzyka.
Oświadczam, że przed zaworciem umowy ubezpieczenia dystrybutor
- zbado! I określił moje wymagania oraz potraeby ubezpieczeniowe;
- przekazał mi w zrozumiałoj formie Jako ustond^tyzowony dokument, wymagane ustawowo obiektywne Informed* o nrepcncwonym produkcie uh*»?p?*cz5n?owynri;
- udostępnił ml dokument pełnomocnictwa udzielonego dystrybutorowi przez ubezpieczyciela oraz przekazał mi wymagane ustawowo informacje o dystrybutorze.
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łód czen ie'Ad mi ńistrcitoro Danych Osobowych

1

*

Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo ubezpieczeń Ef-GO Hestio S.A. Osobo, której done dotyczy może skontaktować się
z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie.no acres ul. Hestil 1.S1-751 Sopot:
2) telefonicznie, pod numerem; SOi 10~ 107 lub (58) 555 55 55
Administrator danych osobowych wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych. 2 którym mosna się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobov/ych oroz korzystania z prow związanych z przetwarzaniem donych. Osobo, której dane dotyczą może skontaktować się

i Inspektorem Ochrony Danych;

-

1) pisemnie,no adres:uLHestii 1.81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod^ergohestio.pt,
Z) poprzez formulon w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie vvmv.ergohestio.pl.
Administrator danych osobowych przetwór zc dcne osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego przedstawiania ofe iy umowy ubezpieczenia,
a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zgłoszonych lektamccji, marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych administratora donych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów odrninistratara danych osobowych ora?
dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
w celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie;
1) decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane nc podstawie danych zebranych w procesie za warcia umowy ubezpieczenia, o w przypadku
ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
2) w przypadku zawarcia umowy p.a odległość, decyzja będę podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) no podstawie danych zebranych
w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:
Z} w przypadku odnowienia umowy ufcezpręczenia decyzje będę podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia
i wykonania poprzedniej umewy ubezpieczenia.
Dlc przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może byc ryzyko ubezpieczeniowe'' w związku 2 tym skłedka
ubezpieczeniowa może być wyzsza;
aj pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ecenie ryzyka ubezpieczeniowego mogę zostać uwzględniono cone uzyskane za pośrednictwem Biuro

c

Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów.
W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie- bęczie stasowane w celu
opracowanie profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty
Podstawą prawne przetwarzania danych osobowych:
ii v. celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarc-a i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasakurecji ryzyk jest niezbędność do zawarcie
i wykonania umowy ubezpieczenia.
Z) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usiać własnych administratora oraz dochodzenie roerczon z tytułu zawartej umowy ubezpieczenie jest
prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
1) w celu rozpetrywanic zgłoszonych reklamacji einrw celupizaćrwdziolcnic przestępstwom ubezpieczeniowym accięicce na edmimstreterza donych
osobowych obowiązki wynikające : przepisów crcwo:
L) w przypadku udzielenia odrębne; zgody, na cele inne ni: wteurto powyżej, będzie one podstawo prawne prsfrf.waomu.
Done* osobowe mogę hyc p.-rekazywoiie podmiotom przetwa-zajęcym done osobowe- rc zlecenia ERGO Hecti;. zc.r.lcdoir. ra-jzękuracji. innym zakwdom
ubezpieczeń r.a pcńzeby kcmm-kuiccp ora: innym administrarorcm danych. osobc-.v^ch.j.'-S'i moją prawnie iraraanicr.y ir;e:es. Zn inne pcm-wory
przetwarzające dune osobowa na zlecenie 5-"GO Hostii uważa się przede wspystk-nv d.wtcwcow usług rnicrm.r.ycznych. i corriioty przerwuizojęce
dana w cc-iu windykacji nalecn-id, podmioty świadczące usługi oraniwizccyjro. ira-cimratv świadczące usrję: w ramccn pomocy Assistance. poem at,
przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrcżonie oerąbnej zgody
den* osobowe mogą byćprzc-k.iror.0 innym zakładom ubezpieczeń w c.*!u marketingu fceipośradnieęo ich pioduktów i usług.
EiłGO Hestia przekcze dans osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza .Europejskim Obszaem Gospoacrosyni, jeżeli okaże się ta niezbędne
dc. wykonania zowGrtej uir.cv.y uLespioc.tonra E-GO Hestiazapewni odpowiedniezabezpieczenie- tych danych. Osobo, której dcne dotyczą, masę ządac
wycenia kopii przekazanych danych ora: wskazania miejsca ich udostępnieniu. v7 tej sprawie należy się skontaktować z admirvstrotcrsm donych csohuv./t;;
lub l Inspektorem Ochrony Danych.
Osoby, których dcne- osobowe przetwarzane sc przc-z ERGO Hestia, mzic w 2'wic:<..r z prze-w.orzsniem następujące prawa
:) prawe dostępu do swoich danych osobowych.;

21 prawo żądania spic-stcvrankt. usunięcia lab ocioniczenin pizetworzanic ‘Ch donych csobowycn:
3) prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w takim zakresie, w jckirnsę one przetwarzane na pr.izeov market rsgu
barpośretlniaga, w tym profilowanie:
A) prawe do przenoszenie donych osobowych, tj. do otrzymania od aaminiśtrctora danych osobowych w ustrukturyzowan;.::-., powszechni* używanym
for mazie ncdcjącym się Co odczytu maszynowego crc: prawo pi ze: lenia ich do innego adrnmistrr.tora;
5; prawo wniec-.ęnic ska.rai dc organu nadzorczego zajmującego się ochronę dobyci: cechowych,
ó) ąt-'.vo dc wycofanie zgody, be: wpływu na zgodność : prawem czy r r.wkzi podjętych praed jej wycaromem.
v.- przypadł u rodc-jiVi-wucht cjwcyzji w ‘.posól* automatyczny., prawo cc jej zckwc-ztioncwcnic orc: v.-yr;:z«n:a v. kr.-.ng; ;ran o w w1 z lub
:.-,r.i;v.anzj! •:<owii>ic eię • •.
j.r.ęj cu-Hizy .Im,., ci- ■[': u:y:ka:-<a r tir.wzuu ne- ci;
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Oferta ubezpieczenia

- HESTIA"
Sz. Pani
Dorota Król
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Sygnatura oferty:

PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSERWACJI
URZĄDZEŃ WODNYCH I
MELIORACYJNYCH
-PEKUM" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODrOWSEDZiALNOŚCJĄ
16-12-2019

A/GD50/053S711/2

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09-12-2019r., przedstawiamy poniżej ofertę ubezpieczenia zawierającą podstawowe informacje o
zakresie ubezpieczenia, podstawie prawnej proponowanej umowy i składce ustalonej na podstawie przedstawionych informacji o ryzyku.

Dane Ubezpieczającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I
MELIORACYJNYCH "PEKUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 739-04-0S-S23
UL. LUBELSKA37,1CM0S OLSZTYN

Dane Ubezpieczonego:

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I
MELIORACYJNYCH "PEKUM“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 739-04-05-523
UL. LUBELSKA 37,10-408 OLSZTYN

Oferta podzielona jest na sekcje - zależne od zakresu ochrony:
• Ubezpieczenie OC ogólne & OC za produkt

Ubezpieczenie OC ogólne & OC za produkt
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
Przedmiot ubezpieczenia:

M04-17

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz z
wprowadzeniem produktu do obrotu

lis ^nnNOŚĆ
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Działalność przyjęta do ubezpieczenia:

Przeważająca działalność: 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA
RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
Pozostała działalność wg KR5 z dnia B0.10.2017r:
33.., NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
41.. ,ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
37.00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
4 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH
5 42,9,, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
6 43,,, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE (Z WYŁĄCZENIEM
DZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WYKONYWANIEM SAMODZIELNYCH
KONTRAKTÓW DOT. WYKONAWSTWA KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH)
7 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANOLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI
8 71,., DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I
ANALIZY TECHNICZNE
9 77,,, WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24-09-2018 (OC/OW034/1809)

Zakres terytorialny:

teren RP

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Zakres ubezpieczania:

Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym
dokumencie

Suma gwarancyjna:

10 000000,00 PLN

Franszyza:

redukcyjna 1.000,00 PLN dla szkód w mieniu, chyba że dla poszczególnych
zakresów ubezpieczenia wskazano inaczej

Podstawa n.iir<-jon!a składki:

20 000 000.00 PLM

Stawka:

1,26 [%.)

Składka:

1PLN

Postanowienia dodatkowe do produktu:
A/DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE:
7. zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadżenia działalności gospodarczej lub użytkowania mieniaz dnia 24
września 2018r., OC/QW034/1809 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam
zawartych, uzgadnia się, że:
1/częściowo odmiennie niż stanowi § 8 ust 1 pkt 8 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek
cofnięcia się cieczy v/ systemach kanalizacyjnych. Dla szkód objętych ochroną na podstawie powyższego zapisu wprowadza
się sublinnit odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
2/ do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumiesię osobę zatrudnioną na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy
pracę no podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca.
Za pracov/nika uznaje się także wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub
osobę świadczącą pracę w podobnej formie, której Ubezpieczony powierzy! wykonywanie pracy osobiście. Również
pracov/nika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w
rozumieniu niniejszej wmnwy. przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy sytuacjach,
ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są uznawane za
podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej! innych niż osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, powołania, v/yboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia
określone- jako wypadki przy pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpier ?enhi ępniearwm z tytułu wypadków nrzv
U
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B) DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń
odpowiedzialności tam zawartych):
Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24 września 2018r, 0C/OW034/1809 (zwane też
OWI l), w tym w szczególności wyłączeń odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWIJ, Ubezpieczyciel potwierdza, że:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w §5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność
cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody;
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń
przez osoby poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody
będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda
seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o iie szkoda
na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystafy na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania;
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń;
i. zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez wózki widłowe niezależnie od tego, czy pojazd podlega
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jednakże niniejsza umowa nie ma na celu wypełnienia ustawowego obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego;
j. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
k. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może
być przypisana ubezpieczonemu;
l. wynikłe z działania miotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów, jednakże z zastrzeżeniem wyłączenia zawartego
w §8 ust 1 pkt 9) niniejszych DWU;
m. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do
ubezpieczenia, z wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
n. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży
służbowych, zvjylączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
o. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel:
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o
uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu
karnym, prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą;
Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte
w pkt A powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.
Suma gwarancyjna i sublimity dl2 klauzul - na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna ulega konsumpcji po wypłacie odszkodowania.
Osób zatrudnionych: do 40

ZA ZGODNOŚĆ
Z£RYG!NALEM
PREZES ZARZĄDU
i

VN. Dobrzeniecki
ir.gr hi. Mpiusz

\

w

V

'

Limit odpowiedzialności:

200000,00 PLN

Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 3.000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 002 Włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy
osobami objętym! ubezpieczeniem, a ich podwykonawcami.

Sublimit:

1000 000,00 PLN

Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 003 Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego
Sublimit:
1000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 1.000,00 PLN

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem
Sublimit:

1000000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 006 Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
Sublimit:
1 000 000,00 PLN najeden i wszystkie wypadki
Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 1.000,00 PLN

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach
usiug wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
Sublimit:
1000 000,00 PLN najeden i wszystkie wypadki
Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Postanowienia dodatkowe do oferty (dotyczy wszystkich linii biznesu):
Uwzględniono brak szkód i roszczeń, wypadków przy prac/ oraz znanych Ubezpieczającemu okoliczności mogących skutkować
odpowiedzialnością odszkodowawczą, a także brakiem poniesionych kosztów wynikłych z emisji substancji zanieczyszczających w okresie
ostatnicii 5-ciu lat, poza szkodami zgłoszonymi w EH.
W przypadku akceptacji warunków oferty wymagamy potwierdzenia powyższej informacji.
Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia,
będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem
Finansowym - Al. Jerozolimskie 87,02-C01 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych
postępowań w świetle przepisów Ustawy z dnia S sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym.
Oświadczenie administratora danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej oferty i jest jej integralną częścią.

Postanowienia końcowe:
Oferta jest ważna 30 dni od daty oferty.
W przypadku ujawnienia informacji mających wpływ na oceną ryzyka, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zmian w przedstawionej
ofercie.
P05t",3,.y ktr.ro nio
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1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie
rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej".
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią,
która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową", a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę
002 lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich
podwykonawców oraz pracowników.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.
4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstałe w związku z posiadaniem przez
Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.
5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewymkające ze szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6,8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,
b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia I pozostałą
działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami,
wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
e. związanych z działalnością dotycza.cą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam,
tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,
f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,
g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
h. związanych z niedostarczeniem energii,
i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub caiości przedmiotu umowy,
k. poniesionych przez producentów finalnych,
l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,
m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,
n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu
'
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (..._),
o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.
Klauzula nr002 Włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętym! ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami
objętymi ubezpieczeniem, a ich podvjykonawcami.
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie powodujące
roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy osobami objętymi
ubezpieczeniem, a ich podwykonawcami.
2. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy osobami wymienionymi w załączniku do umowy ubezpieczenia.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte roszczenia osób zatrudnionych wobec pracodawcy oraz pracodawcy wobec osób zatrudnionych, bez
względu na podstawę prawną zatrudnienia.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opiaci dodatkową składkę określoną w umowie
ubezpieczenia.
Klauzula nr 003 Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których' osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub
zniszczeniu rzeczy ruchomych oddanych w użytkowaniCosób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu, użyczenia albo innego pokrewnego stosunku prawnego.
•
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
'
1) szkód w przedmiotach ze szklą, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba że stanowią część skiadawą rzeczy, o których mowa
w ust. 1.
2) szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania,
3) szkód w pojazdach mechanicznych,
4) szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym,
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do wysokości sublimrtu ustalonego w
umowie ubezpieczenia.
4. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się w umowie ubezpieczania franszyzę redukcyjną.
5. Za rozszerzenie 2akresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opląci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w
umowie ubezpieczenia.
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2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
1) szkód wynikłych z wypadków pr2y pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,
2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków, o których mowa w ust. 1,
3) świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w
umowie ubezpieczenia.
Klauzula nrOOS Włączenie szkód imynlkbych bezpośrednia lub pośrednio z emisji wycieku lab Innejfarmy przedostania się do powietrza•,
wody, gruntu Jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:
1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.
2. Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są spowodowane przez nagle, możliwe do zidentyfikowania,
niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu.
3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden wypadek, z którego roszczenia mogą być zgłoszone
do umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zaistnienia wypadku.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za straty moralne wynikające pośrednio lub
bezpośrednio z emisji, wycieku iub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
5. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę u/ wysokości ustalonej w
umowie ubezpieczenia.
Klauzula nr 007 Wtqc2enie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub
nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
powstałe w czasie ich wykonywania.
2. W razie wątpliwości w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez osoby objęte ubezpieczeniem z poszkodowanym, czy
przedmiotem obróbki, naprawy lub innych czynności jest cala rzecz, czy jej część, za przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do
wyodrębnienia pod względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym część rzeczy poddaną obróbce, naprawie lub innym czynnościom .
3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo
innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,
3) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
4) szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do wysokości sublimitu ustalonego w umowie
ubezpieczenia.
5. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składką w wysokości ustalonej w
umowie ubezpieczenia.
Oferta przygotowana przez:
l2abela Adamczyk-Tomasiak, 0Q03SS
GD50 Przedstawicielstwo korporacyjne Gdańsk
( Przedsiębiorstwo Konserwacji
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WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
■w Olsztynie
10-575 OLSZTYN

A!. Mar. J. Piłsudskiego 7/9

Olsztyn, 19 listopada 1999 r.

GPBK.II.7342/267/99

DECYZJA
Na podstawie art.13 ust.l pkt 2 i. art. 14 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414 z późn. zmian./ oraz § 9 ustl
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych źunkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz.38/, dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego
i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane
••
Pan

•

MARIUSZ ‘ DOBRZENIECKI
inżynier budownictwa

ur.
'

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
;

r

Nr ewid, 65/99/OL
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ
•
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od decyzji niniejszej sluiy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego.
Otrzymuje:
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Adres: 10-532 Olsztyn. Pląę_Kon_sjj.latJj_PoiskLęgo I_e-mail: wani@piib.Qrg.pl www.wam.piib.org.pl K[.»nn:S194q<)<)j;7
Telefony:
Dyrektor biura (0S9) 523 76 40,
ewidencja cdontów tel./lax (089) 527 72 02,
uprawnienia budowlane (0S9) 522 29 95

Olsztyn, dnia 21.06.2010 r.

Par.
Mariusz Dobrzeniecki

WAM/OKK/U/63 /2010

Odpowiadając na pismo z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie interpretacji uprawnień
budowlanych uprzejmie informuję, że zakres uprawnień budowlanych należy oceniać
indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, uwzględniając przepisy stanowiące
podstawę ich nadania.
Zatem, posiadane przez Pana uprawnienia budowlane Nr 65/99/OL z dnia
19 listopada 1999 roku nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.) i rozporządzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 r. Nr 8, poz. 38 ) - uprawniają do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i obejmują^ zakres określony
obowiązującymi wówczas przepisami łącznie z ich regulacjami prawnymi.
Wobec powyższego, zgodnie z § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2002 r. Nr 134 poz. 1130/ - posiadane
przez Pana uprawnienia budowlane Nr 65/99/OL stanowią podstawę do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie obiektów objętych specjalnością konstrukcyjno-budowlaną,
w tym : dróg, mostów, obiektów budowlanych gospodarki wodnej i innych wymienionych
w tym przepisie.
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mgr :nż. Mmasz Dobrzeniecki

Warszawa, 2009-03-/l^
GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA/INN/600/2087/09
AMR

ZAŚWIADCZENIE
na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zaświadcza się, że

MARIUSZ DOBRZENIECKI
inżynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 listopada 1999 roku znak: GPBK.I1.7342/267/99
Nr ewid. uprawnień 65/99/OL
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
został wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją ni 978/00/U

Opłata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
w kwocie 17 zł została wpłacona w dniu 10.03.2009 r. na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostającym w aktach sprawny.
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INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NV2-CKP-RYX *

Pan Mariusz Dobrzeniecki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0479/01
adres zamieszkania

“

—-*■**'

jest czionkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:
Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 po; 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglądem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)
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Znak sprawy: IM.272.65.2020
Nr dokumentu: 63772.06.2020-W

UMOWA Nr 73/06/2020/211/02
zawarta w dniu

U-Oe 2020 roku w Olsztynie pomiędzy

Gniin:j Olsztyn, PI. Jana Pawia II 1, 10-101 Olsztyn, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez: Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna w imieniu którego działa II Zastępca
Prezydenta Olsztyna - Halina Zaborowska-Bonich.
a wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego
PEKUM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych ul. Lubelska 37,
10-408 Olsztyn, NIP 7390405523, REGON 510043210 KRS 0000056249, zwanym w dalszej treści umowy
Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez Prezesa Zarządu Mariusza Dobrzenieckiego, została zawarła umowa
następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
l .Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia pod nazwą:
„ Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza
- zagospodarowanie terenu ”.

2. Roboty należy wykonywać zgodnie z:
a) umową,
b) dokumentacja projektową,
c) wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.
3. Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach są różne, to będą stosowane wymagania bardziej
rygorystyczne.
4. Zakres prac obejmuje:
• przywrócenie placu budowy do stanu umożliwiającego wykonanie rozścielenia ziemi urodzajnej.
• likwidację wykopu zjazdu technologicznego,
• wykonanie zasypu osuwiska w planie osuwiska i wbudowanych gabionów,
• wykonanie wylotu W DN400 z odcinkiem cieku brukowanego,
• wykonanie rozścielenia ziemi urodzajnej w planie skarpy z ułożeniem geokrat.
• wykonanie siewu na w/w skarpach.
o wykonanie nasadzeń na w/w skarpach,
• wykonanie nowego cokołu ogrodzenia w linii zdemontowanego cokołu,
o wykonanie ogrodzenia z furtką na w/w cokole.
« wykonanie odcinków odwodnień powierzchniowych.
• uzupełnienie odcinka nawierzchni asfaltowej z podwyższeniem krawężnika.
« rozścielenie ziemi urodzajnej na pozostałym terenie.
• wykonanie obsiewu w planie w/w rozścielenia,
• prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenach założonej zieleni przez okres 5 lat.
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Do wykonania w/w zadania. Wykonawca wykorzysta przekazany przez Zamawiającego material
znajdujący się na placu budowy tj.:
• kamień brukowcowy - 21 in\
• kruszywo łamane 32-60 - 5 m\
• pospółka 301,
• kosze gabionowe o wymiarach 4,5.\ 1.0x0,5 - 6 kpi,
powyższe ilości do zweryfikowania przez Wykonawcę podczas wyznaczonej przez
Zamawiającego wizji lokalnej.
5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami, dokumentacją oraz postanowieniami Umowy,
z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń oraz
uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją
niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz
7.
miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane oraz, że dokumentacja,
którą posiada jest wystarczająca do realizacji robót zgodnie z Umową.
Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy wykona z własnych materiałów uwzględniając
8.
materiał przekazany przez Zamawiającego.
9. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może zrezygnować z części robót za
stosownym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy. O zamiarze rezygnacji Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę na piśmie wskazując termin, w którym prace mają zostać przerwane.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu poza wynagrodzeniem za prace
wykonane do dnia ich przerwania. Zamawiający jest jednak zobowiązany do odkupu materiałów
i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę w celu wykonania prac, co do których Zamawiający
zrezygnował, o ile ich zakup czy zamówienie bez możliwości odwołania były dokonane przed
złożeniem oświadczenia o rezygnacji z części prac.
10. Przy interpretacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy pierwszeństwo
dokumentów kontraktowych określa się następująco:
• Niniejsza Umowa,
» Dokumentacja projektowa.
11 .Materiały w ilościach i rodzaju niezbędnym do wykonania zakresu umowy dostarcza
Wykonawca uwzględniając materiał przekazany przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu
niezbędnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych,
w tym terminową realizację przedmiotu umowy. W związku z tym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót
budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zakresu umowy w terminie, wynikające z zakłóceń
w dostawie materiałów, urządzeń i osprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu
realizacji umowy.
§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych przedmiotem umowy w terminie:
120 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca wejdzie na teren budowy i przystąpi do realizacji robót niezwłocznie po podpisaniu
protokołu przejęcia terenu budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego
terminu.
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§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi
418.055,92 PLN (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i 92/100), w tym należny
podatek VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, a ostateczne rozliczenie robót nastąpi
kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru i w oparciu o następujące wskaźniki:
R = 25 zł,
'
'
Kp = 70 %
Kz = 5 %,
Z = 8 %.
3. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-ów.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę będą stanowić normy zawarte
w KNNR - ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie
wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek elementów, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość
elementów niewykonanych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy
o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy
do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów
prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 4. Zabezpieczenie Przedmiotu Umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
2. Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 9c
(dziesięć procent) wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. i Umowy, to jest kwotę
41.805,59 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięć złotych 59/100).
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody
na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta
nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie
wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonie umowy, kwoty do wysokości wniesionego
zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających
abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin wykonania
Przedmiotu Umowy i okres rękojmi, każdy z nich powiększony o 30 dni.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o:
1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunków Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiących Umową, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym
(Beneficjentem). Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności
wynikającej z gwarancji.
2) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.
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3) treść: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem ^
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby \
I
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Zamawiającego.
7. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod
gwarancją do reprezentacji Gwaranta.
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy - na rachunek Wykonawcy.
9. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości.
W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiednio przedłuży
termin obowiązywania zabezpieczenia.
10. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego, a 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi.
11. Treść i forma dokumentów zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
13. Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub przepisów
prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z zabezpieczenia,
a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie:
1) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia na co najmniej 30 dni naprzód przed
końcem ważności aktualnego zabezpieczenia,
2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy; w szczególności Zamawiający może zatrzymać
kwotę zabezpieczenia do czasu dokończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 5. Warunki płatności

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 Umowy, w częściach
miesięcznych wg rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, do wysokości 90% wynagrodzenia
określonego w § 3 Umowy. Pozostała część wynagrodzenia stanowić będzie płatność końcową.
2. Płatność za prace pielęgnacyjne na terenach założonej zieleni nastąpi po upływie 3 lat po protokolarnym
jej odbiorze przez Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury miesięcznej będzie wyłącznie potwierdzony przez Zamawiającego
protokół przerobu robót.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie wyłącznie podpisany przez Zamawiającego Protokół
Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiającego innymi
dokumentami wymaganymi Umową. Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego
oraz Wykonawcę. Odbiór jednostronny przez Wykonawcę jest wykluczony w każdym wypadku.
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych oraz wypełnienie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 4.
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedslawionych oświadczeń.
7.
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Wystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Zamawiającego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy będą zwracane bez obowiązku płatności.
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Faktury płatne będą w terminie 30 dni. licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem przerobu robót (Protokołem Odbioru Końcowego dla płatności
końcowej) i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do
Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego
na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, iż został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów
prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 6.
Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7390504751. Jednocześnie w opisie
faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz
symbolu komórki organizacyjnej (IM).
§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca zamierzający wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców lub dalszych
podwykonawców jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
dostawy lub usługi, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy. Obowiązek przedłożenia projektu umowy nie dotyczy umów o podwykonawstwo
mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości niższej niż 50 000 zł brutto oraz umów
o podwykonawstwo zawartych z podwykonawcami wskazanymi w ofercie, co do których w niniejszej
Umowie określono szczegółowy zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemnie, pod rygorem nieważności zastrzeżenia lub sprzeciw
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie
pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w w/w terminie do przełożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością Podwykonawcy z tytułu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności.
5. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany
w szczególności, jeżeli:
1) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa,
niż wynagrodzenie Wykonawcy.
2) z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót
w ramach przedmiotu niniejszej Umowy.
3) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do bezpośredniego
zwracania się do podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia
wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy - w razie likwidacji, upadłości lub
braku możliwości wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od Wykonawcy.
4) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do występowania
do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
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zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć
charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów
z dalszym podwykonawcą,
5) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób,
aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
6) termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy, niż 30 dni od dnia
doręczenia faktury lub rachunku,
7) w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie
zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia wątpliwości
Podwykonawca wyraża zgodę, aby w części obejmującej kwotę zatrzymania (kaucję) świadczenie
Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji
należytego wykonania (art. 506 par. I kc)’\
8) dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, usługodawcy) nie będzie wskazany sąd w Olsztynie
jako wyłącznie właściwy,
9) w umowie podwykonawczej nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudniania na umowę
o pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone
za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia.
7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak
za swoje własne.
8. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich
postanowień niniejszej umowy.
9. Wykonawca wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w oparciu
o protokół odbioru robót oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego
rzecz należności za zrealizowane roboty, przy czym:
1) Brak oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wstrzymuje
wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej niezaspokojonemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedłożenia.
2) W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
3) Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcom.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 9.2 i 9.3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo i nieprzekraczających wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy.
11. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag. nie krótszym niż 7 dni
od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag. o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego. Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, alho
2) złożyć do depozytu sądowego ku'otę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się:
1) przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie wskazanym w §2 ust. 2 umowy,
2) zapewnić nadzór inspektorów nadzoru inwestorskiego,
3) powiadomić organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót,
4) odbierać wykonane roboty, stanowiące Przedmiot Umowy,
5) do terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Nadzór

1. Funkcję kierownika budowy powierza się Panu Mariuszowi Dobrzenieckiemu teł. 89 535 69 20,
2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad inwestycją w osobach:
- Inspektor nadzoru (właścicielskiego) - Pan Krzysztof Soszyński teł. 89 527 3111 wew. 260,
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,
nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.
3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego w ramach
niniejszego zamówienia, włącznie z odpowiedzialnością za biedy, pominięcia, rozbieżności
i niedopełnienia.

§ 9. Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) zapewnić ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót,
na kwotę nie mniejszą niż wartość całkowitą umowy brutto określoną w § 3 ust. I,
2) zapewnić kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach i kierowników robót branżowych
o odpowiednich kwalifikacjach oraz inne wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia
wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa jak i również specjalistów wymaganych postanowieniami
odpowiednich decyzji, uzgodnień i opinii do prawidłowej realizacji zamówienia.
3) zapewnić pełną obsługę geodezyjną w zakresie realizacji inwestycji.
4) w ramach zawartej umowy zapewnie nadzór geologiczny nad prowadzonymi pracami.
5) występować u imieniu Zamawiającego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, przed
organami administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń
i dokumentów związanych z prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego oraz uzyskać
\\ ,
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decyzje niezbędne do realizacji inwestycji,
6) zorganizować, utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót
budowlanych zaplecze techniczne,
7} realizować dostawy materiałów i urządzeń, fącznie z transportem,
8) stosować materiały budowlane posiadające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, gwarantujące trwałość wykonanych robót,
9) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawić Zamawiającemu wniosek o jego
akceptację,
10) powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających iub ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,
11) zapewnić wywóz i utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
12) przedstawić na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkie informacje, dokumenty
i wyjaśnienia związane z realizacją zadania inwestycyjnego w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie,
13) po zakończeniu robót uporządkować teren i odtworzyć nawierzchnie i/lub urządzenia uszkodzone
lub zniszczone w toku realizacji robót budowlanych.
14) pokryć ze swoich środków finansowych wszelkie zniszczenia i szkody wynikłe z przyczyn leżących
po jego stronie,
15) przekazać Zamawiającemu zrealizowaną inwestycję, łącznie z dokumentami umożliwiającymi
Zamawiającemu użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów technicznych,
wyniki badań, prób, pomiarów, testów, dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu
budowy),
16) prowadzić roboty budowlane w sposób umożliwiający użytkownikom
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości.

i

właścicielom

17) dostosować organizację robót do wymagań władz administracyjnych oraz do uzasadnionych
wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy.
18) zapewnić Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we
spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia.

wszelkiego rodzaju odbiorach,

19) wykonać odprowadzenie wód opadowych, mogących mieć negatywny wpływ na jego roboty.
20) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności opisane
w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.: wykonanie czynności
wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - lista czynności wynikających
z dokumentacji projektowej. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy także
podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy,
21) Na żądanie Zamawiającego. Wykonawca udokumentuje zatrudnienie osób wymienionych
w pkt. 20) poprzez ziożenie w terminie 3 dni roboczych od wezwania
a) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób. rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy:
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w przypadku niezgodności stanu faktycznego za złożonymi dokumentami. Zamawiający
zastosuje kary umowne określone w postanowieniach umowy,

•

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

22) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez inspektorów nadzoru,
23) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót oraz usuwania usterek:
a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania
na terenie budowy,
b) dostarczać i utrzymać na własny koszt oświetlenie, osłony, ploty, znaki ostrzegawcze tam,
gdzie jest to konieczne lub nakazane przez inspektorów nadzoru Zamawiającego lub przez
odpowiednie władze, ze względu na ochronę robót lub dla bezpieczeństwa,
c)

prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., w szczególności zobowiązuje się zapewnić
używanie przez swoją załogę ubrań roboczych i kasków ochronnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne ulokowanie i przechowywanie swoich
materiałów i urządzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i prawidłowe
wykonywanie swoich konstrukcji i rusztowań.

24) Wykonawca ma obowiązek wygrodzenia placu budowy i prowadzenie robót budowlanych
w sposób zapewniający użytkownikom i pracownikom obiektu bezpieczne z niego korzystanie,
25) Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątania elementów pochodzących
z demontażu oraz gruzu spadającego z pojazdów Wykonawcy oraz naprawy ewentualnych
uszkodzeń dróg wiodących na teren budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę,
26) Wykonawca poniesie koszty wszelkich robót przygotowawczych,
odtworzeńiowych, projektu organizacji robót oraz projektu powykonawczego,

demontażowych,

27) Wykonawca zobowiązany jest do chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na własny koszt,
28) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku terenu
budowy i dróg dojazdowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
29) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy
i na terenie przyległym do terenu budowy wraz z budynkami sąsiadującymi, w stopniu całkowicie
zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,
30) Wykonawca zabezpieczy i poniesie koszty energii, wody, niezbędnego ogrzewania, dozoru i innych
urządzeń terenu budowy dokonanych we własnym zakresie i na własny koszt, wywozu nieczystości
stałych i płynnych, wykona drogi tymczasowe, niezbędne do wykonania umowy oraz zaplecze
socjalno-bytowe dla swoich pracowników,
31) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po skończonym dniu pracy do odłączenia mediów,
z których korzysta.
32) Wykonawca ma obowiązek pokryć ze swoich środków finansowych wszelkie zniszczenia i szkody
wynikłe z jego winy.
33) Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania organizacji robót do wymagań władz
administracyjnych oraz do uzasadnionych wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości
sąsiadujących z terenem budowy.
34) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia.
35) Wykonawca przywróci do sianu poprzedniego tereny zajęte czasowo w związku z realizacją robót
oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane realizacją robót objętych umową na terenach
sąsiednich.
36) Wykonawca.
w
przypadku
zagrożenia
katastrofą
budowlaną.
zobowiązany jest
do natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających i zawiadomienia Zamawiającego

4
O

l

o konieczności ich wykonania.
37) Wykonawca przeprowadzi wszelkie próby, pomiary, sprawdzenia, odbiory przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
dokonania prób i sprawdzeń,
38) dostarczyć Zamawiającemu pełną, wymaganą przepisami prawa dokumentacje powykonawczą,
najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji; dokumenty należy przekazać protokolarnie, w tym
geodezyjną mapę powykonawczą cyfrową,
39) elementy, materiały wyposażenia i wykończenia pochodzące z rozbiórki i demontażu nadające się
do ponownego wykorzystania należy, po wcześniejszym uzgodnieniu, przekazać protokolarnie na
rzecz Zamawiającego,
40) Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów nienadającyeh się do powtórnego
wykorzystania przez właściciela gruntu, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, przedstawiając
jednocześnie dow'ody/protokoly przekazania odpadów odpowiednim podmiotom,
41) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy prac w rozbiciu
miesięcznym realizacji prac w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający dokonuje
akceptacji lub zgłasza uwagi w terminie 7 dni. W razie konieczności powyższą procedurę powtarza
się. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od
rozpoczęcia robót i zakończenia robót w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 paragrafu 2
niniejszej umowy.
a) zmiana w harmonogramie nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, a jedynie akceptacji
Zamawiającego po powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 3 dni przed
zmianą terminu w harmonogramie i dostarczenia nowego harmonogramu do akceptacji
Zamawiającego,
b) do sporządzonego harmonogramu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys
ofertowy, na podstawie którego Wykonawca sporządził ofertę cenową
c)

fakt dostarczenia harmonogramu rzeczowo finansowego uznaje się za spełniony po jego
akceptacji przez Zamawiającego.

Uwaga: Zamawiający wymaga szczegółowości
do dokumentacji projektowej przedmiary robót.

kosztorysów

nie

mniejszej

niż

załączone

42) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków
kierownika budowy i kierowników robót wraz z kopią uprawnień i przynależności do odpowiedniej
izby w terminie 7 dni od podpisania umowy.
43) Przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji co miesiąc zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy w rozbiciu na elementy robót oraz terminy realizacji, z uwzględnieniem
rzeczywistego postępu wykonanych robót;
44) Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie modyfikacje harmonogramu, które nie wpływają
na zmianę terminu końcowego realizacji Umowy i nie stanowią zmiany postanowień Umowy, nie
wymagają sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego,
45) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów
wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia.
Materiały użyte do Wykonania zadania muszą być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz
posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowiązującymi przepisami.
46) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace pielęgnacyjne na terenach założonej zieleni zgodnie
z dokumentacją projektową, w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz przez okres 3 lat po jej
zakończeniu.
47) Material pozyskany z ewentualnych wycinek należy przekazać protokolarnie do Zarządu Dróg.
Zieleni i Transportu w Olsztynie.
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48) Wykonawca zapewni tymczasową organizacje ruchu.
49) Wykonawca zobowiązany jest chronić znaki geodezyjne znajdujące się w obszarze prowadzonych
robót przed zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, odtworzyć je na własny koszt.

§ 10. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na
okres 7 lat liczony od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
zgodnie z załączonym wzorem karty gwarancyjnej.
2. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów
Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają
stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.
4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze
elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa
Wykonawcę do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia wezwania. Strony mogą
wspólnie ustalić inny termin na usunięcie wady.
5. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca
nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia,
Zamawiający, może według własnego wyboru:
1) obciążyć Wykonawcę karą umowną
jak za opóźnienie w usunięciu wad, lub

zgodnie

z

postanowieniami

Umowy

liczonej

2) odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jeżeli wada jest istotna i nieusuwalna, łub
3) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonavvcy(i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie to zostało
już wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub
4) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają
Wykonawcę.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy.
9. Okres od zgłoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia automatycznie przedłuża
okres obowiązywania rękojmi i gwarancji.
10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace pielęgnacyjne na terenach
założonej zieleni przez okres 3 lat.

S 11. .Majątkowe prawa autorskie

1. Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. I Umowy, z chwilą przyjęcia
całości lub jakiejkolwiek części utworów, nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów,
w rozumieniu ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawcę
w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowań zamiennych lub uzupełniających), na wszystkich
znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie: utrwalanie,
rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie. a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym: użyczenie i najem: publiczne
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wykonywanie; wyświetlanie; odtwarzanie; nadawanie w telewizji; wprowadzenie do obrotu w tym
poprzez sieć Internet; wprowadzenie do pamięci komputera.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów,
o których mowa w ust. I, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w tym również
do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory, o których mowa w ust. 1, a także ma
praw'o do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich twórcy. Wykonawca
upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
4. Zamawiający ma prawo przenieść prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń a także dokonywać w przekazanych utworach zmian osobiście lub za pośrednictwem osób
trzecich.
5. Przez zezwolenia, o których mowa w ust. 4, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie
Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz
zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
6. Przeniesienia praw autorskich oraz własności egzemplarzy nastąpi z chwilą wydania Zamawiającemu
poszczególnych utworów, o których mowa w ust. 1.
7. Wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw, upoważnień i zezwoleń, o których mowa
w niniejszym paragrafie zostało ujęte w wynagrodzeniu, o którym mowa § 3 ust. 1 i wyczerpuje ono
w całości wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do
utworów na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. I powyżej.
8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majątkowych osób trzecich.

ustawy

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłącznie prawo
do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych
w ramach realizacji przedmiotu umowy zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez
Wykonawcę jak i wersji elektronicznej.
10. Przeniesienie praw określonych niniejszą umową następuje bez ograniczeń czasowych
1 terytorialnych.
11. Wykonawca najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy zapewni istnienie wystawionego przez
autorów Litworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do wykonania
w imieniu autora(ów) utworu(ów) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności
do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu
dzieła publiczności, decydowania o nadzorze naci sposobem korzystania z ulwom.

§ 12. Odbiory

1. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie niegotowy
do odbioru lub jeżeli nie otrzyma od Wykonawcy wymaganych umową lub przepisami prawa
dokumentów.
2. Odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie elementy ulegające zakryciu. Zamawiający przystąpi
do odbioru elementów ulegających zakryciu niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę nie później,
niż w terminie 3 dni.
3. W razie wykonywania elementów ulegających zakryciu bez odbioru Zamawiającego. Zamawiający ma
prawo żądania odkrycia robót i wykonania ich ponownie, na koszt Wykonawcy.
4. Raz w miesiącu przeprowadzane będą Odbiory Częściowe w zakresie wykonanych robol.
5.

Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy.

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - na podstawie
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru - w terminie do 14 dni.
7. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące
dokumenty w trzech egzemplarzach:

s/s

1) dokumentacje powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną
przez Kierownika Budowy wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy wymaganym przepisami
prawa budowlanego,
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie
wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty (stosowne oświadczenia
do wypełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę w załączeniu do umowy).
8. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego
na usunięcie ujawnionych w trakcie odbioru wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.
10. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego
przez Strony, pod rygorem nieważności.
11. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego uznania:
1) może odmówić odbioru, jeżeli wady są istotne.
2) może dokonać z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi
(postanowienia umowy dotyczące skutków nie usunięcia wad stosuje się odpowiednio).
3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części.
12. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, jeżeli jest on
zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją Projektową, a do wykonania pozostały jedynie drobne
i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi termin wykonania tych prac w okresie
rękojmi. Postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych
stosuje się odpowiednio.
13. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego
z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się,
że pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób
trzecich w Loku realizacji Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.

§ 13. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze

1. 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.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania
robót zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, może
nadto odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie:
1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu umowy o więcej, niż 14 dni. bez
wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia.
2) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nic usunięcia stwierdzonych uchybień
mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 dni. konieczność wielokrotnego
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 59) wartości Umow y.
3) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie wniosek
o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.
4. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okoliczności stanow iącej podstawę odstąpienia.
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronic Wykonawcy, niezależnie od naliczenia
kar umownych. Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu
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wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od
Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony
w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpi! od umowy. Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy
przeprowadzić postępowania przetargowe na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może
dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą
zapłatą.
6. W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 7 diii, Zamawiający może ograniczyć zakres
Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót.

§ 14. Kary umowne

1. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy łub poszczególnych elementów budowy
zgodnie z harmonogramem prac w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
2) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych przy odbiorach lub w okresie gwarancji i rękojmi,
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 5 000 zl, za każdy przypadek;
5) z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,05 c/c całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
6) z tytułu nieprzedłożenin do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak i również za stwierdzenie przez
Zamawiającego obecności na budowie niezgłoszonego podwykonawcy - w wysokości 5 000,00 zl
za każdy przypadek,
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodności z oryginałem kopii
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 z! za każdy przypadek,

umowy

8) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie umowy o pracę
lub nieprzedstawienie w określonym terminie dowodów zatrudnienia - w wysokości 5 000,00 zl za
każdy przypadek, przy czym kara może być ponawiana,
9) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu prowadzonych prac lub jego aktualizacji - 2 000,00 zł
za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich przekazania,
10) za uchybienia obowiązkom w zakresie wymagań Zamawiającego, o których mowa w $ 9 ust. 1
w wysokości I 000.00 zl za każdy przypadek.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30
ck całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych do
wysokości rzeczyw iście poniesionej szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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\

§ 15. Konsorcjum
1. Jeżeli jako Wykonawca występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
tworzący konsorcjum wykonawców to:
1) Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) Członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który będzie
miał samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego
z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian Umowy;
3) Konsorcjum nie zmieni swojego składu do podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu
umowy oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi;
4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie
z Liderem, ze skutkiem dla każdego z członków konsorcjum, a upoważnienie dla Lidera do
wyłącznego prowadzenia rozliczeń i komunikacji z Zamawiającym nic może być odwołane do
wystawienia końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez członków
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;
5) Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawców.

§ 16. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych
organów; warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły
wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy
wynikającej z tych okoliczności wraz z ew. liczbą dni utrzymywania się skutków wstrzymania,
b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji
istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji
projektowej - odpowiednio o liczbę dni utrzymywania się skutków wstrzymania,
c) przestojów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających
prowadzenie robót - o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwiązania
projektowego,
d) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy - odpowiednio o czas niezbędny
do wykonania prac.
e) z powodu innych, nic zależnych od Wykonawcy okoliczności faktycznych, które
uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie przedmiotu umowy w terminie - o odpowiednio
o czas trwania tych okoliczności.
2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy i przedmiotu umowy:
a) w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, na zasadach określonych
w § 3 ust. 4.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

A
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4.

W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej
ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość U

dokonania zmian umowy.
5. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna tównież w innych
przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ustawy PZP.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych, sprawy sporne rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny
w Olsztynie.
2.

Wykonawca nie może, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przenieść na
osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub dokonać potrącenia
własnej wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4.

Umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część:
1) dokumentacja projektowa,
2) wzór oświadczenia Kierownika budowy (robót),
3) wzór oświadczenia Podwykonawcy w zakresie zapłaty wynagrodzenia,
4) wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców,
5) wzór karty gwarancyjnej
’

5.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej

ZAMAWIAJĄCY

ze stron.
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANŻA
DATA OPRACOWANIA
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:

:

10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - działania
naprawcze w ramach awarii - ETAP 2 - roboty wykończeniowe
Olsztyn ul. Kasprowicza
Gmina Olsztyn
10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawla II nr 1
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM” Sp. z o.o.
10-408 Olsztyn ul.Lubelska 37
inżynieryjne
04.2020
25,00 zi

NARZUTY
Koszty pośrednie [KpJ........................................
Zysk [Z]...............................................................
Koszty zakupu [Kz].............................................
VAT [V]...............................................................

70.00 %R+S
8,00 % R+Si-Kp(R+S)

5, OD %M
23.00 % Z(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

339 882,86 zi
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
78 173,06 z!
Podatek VAT
:
418 055,92 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
Słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć i 92/100 zł

WYKONAWCA:

Data opracowania
04.2020

• INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KIERpWNIK DZIAiu

i

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI
UR2ĄMZEŃ WOON'.'C: I i Mi.l h.-i-W.YJ.yYCH

"PEKUM” sp. ^ O.O.
10-108 OLSZTYN, uf i ■ il iwlska 37
Tel. 80 535 69 20. lax 80 535 69 21
NIP: 739-040-55-23

Dokument został opracowany przy pomccy programu
NORMA PRO

Olsztyn-UM-kd-Kasprowicza.KST

Lp.

Nazwa

T Przywrócenie terenu do sta
nu pierwotnego_________
Wykonanie zasypu bloku
gabionów___________
3jWykonanie wylotu Dn 400 z
odcinkiem cieku brukowego
4! ! Odwodnienie powierzchniol we terenu_____________
ogrodzenia
1 Odbudowa
17 Zieleń
Pielęgnacja zieleni przez
okres 3 lat__________
RAZEM netto
[VAT
Razem brutto

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

1 Robocizna 1 Materiały
6136,75:
3 712.40

Sprzęt
1 527,81

Kp
3 671,00]

Z
712,461

RAZEM |
16 067,26!

63 997,08!

68 000,00

1 372,33

45 763,38]

8 887,90)

845,34;

2 574,55!

139,80

689,94]

134,10]

128,781

4 512,51

2 204,27

2 317,04

395,99]

1 821,88,

354,76!

115,70]

7 209,64]

4 881,861
31 775,57!

6 824,061
27 331,88!
3 000,00:

273,57
7 548.60I

3 607,32!
27 523,74!
0,00]

700,891
5 346,701
0,00]

107 416.521

116184,281

11 258,10!

83 077,26!

Słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć i 92/100 zł
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N'crma PRO Wsrsja 4,69 Nr seryjny: 6024

Kz
1
306,84!

16 136,81

3 400,31

191 421,001

341,021 16 628,721
1 367.24! 100 893,73!
150,00!
3 150,Q0|
5 809.89i 339 882,86i
78 173,061
418 055.921

Olsztyn-UM-kd-Kasprowicza.KST

Lp.

KOSZTORYS

Podstawa

Opis
| Jedn.obm. |
Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
1 KNR 2-01
Mechaniczne plantowanie terenu płaskiego w gruncie m2
d.1 I0233-02
kat, III, nierówności do 50 cm__________________
im3
| KNR 2-21
jOczyszczenie terenu płaskiego zresztek budowla
10101-01
d.1
nych i gruzu - zebranie i zio- zenie zanieczyszczeń w
l pryzmy
m2
3| KNR 2-01
!Plantowanie skarp - terenu pochyłego - kat.gr.l-lll,
d.1 0506-07
i nierówności 10-20 cm
m3
4; KNR 2-21
Oczyszczenie terenu pochyłego z resztek budowla
d.1 '0101-01
nych i gruzu - zebranie i zło- zenie zanieczyszczeń w
■L
pryzmy__________________________________
5! KNR 4-01
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu im3
d.1 10108-19 0108- żwlrobetonowego na od- kład stały wraz z kosztami
utylizacji__________________________________
£0
6! KNR 4-01
[Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu Sm3
d.1 0108-18 0108- asfaltowego na odkład stały wraz z kosztami utylizacji

i

£0
7l KNR 2-01

Zasypanie mechaniczne zjazdu transportowego grun |m3
d.1 0230-01
tem mineralnym____________________________
8| KNR 2-01
Zagęszczenie mechaniczne zasypki gruntem mineral Im3
d.1 0236-03 z.sz. nym do stpnia zagęszczę- nia Js=0.98
2.5.2. 9907
9 jKNR 2-31
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze podsypki pod Im2
d.1 0104-07 0104- gabiony z pospólki - grub.warstwy po zag. 20 cm
|06
Montowanie gabionów kamiennych w siatce stalowej :m3
' fó KNR 2-11
o wym. 2.0x0.5x0.5mi
d.1 10413-01
m3
11 KNNR10
Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy d.1 0408-01
transport technologiczny______ ____________
Razem dziat: Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
[Wykonanie zasypu bloku gabionów
1
12
Wykonanie pochylni montażowej wraz z późniejszym m2
d.2 wycena indywi- jej demontażem
Idualna
KNR 2-01
I Roboty ziemne z przewozem pospólki taczkami na od- m3
d.2 0307-01 307- ! legiość 20 m (kat. gruntu I-II)
i
05
14 KNR 2-01
Ręczne zasypanie gabionów pospółką z zagęszcze |m3
d.2 0504-04
niem zasypki do stopnia zagęszczenia ls=0.98
Razem dział: Wykonanie zasypu bloku gabionów
3
[Wykonanie wylotu Dn 400 z odcinkiem cieku brukowego
15! KNNR-W 10
Wykopy ręczne pod konstrukcję umocnienia wylotu; |m3
d.3 2318-02
grunt kat. Ilij
161 KNNR10
Podioże z betonu C16/20 pod umocnienie wylotu ruro-jm3
ciągu Dn 400 ___
____
I
0203-01
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 jm
KNR-W 2-18
d.3! 0408-06
mm - odcinek wylotowy ze skosem. L=1.5/1.0 m____ i
181 KNR 2-11
[Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub, p2
]
d.3 0404-05 + KNR 10 cm
2-11 0404-06
19jKNR 2-11
[Wykonanie wylotu brukowanego z kamienia natural- p2
d.310405-05
nego, grub.bruku 10-15 cm
_________________ !
[m3
IWykonanie narzutu z kamienia śr. 20-30 cm
20 j KNR 2-11
d.310401-11
iRazem dział: Wykonanie wylotu Dn 400 z odcinkiem cieku brukowego
4l
Odwodnienie powierzchniowe terenu______
21 KNR 2-31
Dostosowanie konfiguracji terenu wzdłuż projektowa- m2
0103-02
nych koryt otwartych w gr. kat.lll-IV
M
221 !KNR 2-31
Wykonanie koryta pod warstwy żwirowe wzdłuż od- i m2
d.4 10102-01 0102- wodnienia brukowego w gruncie kat.ll-IV - 20 cm glę02
bok.koryta
23 KNR 2-31
Wykonanie koryta pod odwodnienia liniowe brukowe m2
d.4 0102-01 0102- ‘w gruncie kat.!i-IV - 30 cm glębok.koryta
K32
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z korytowania m3
24 KNR 2-01
-kat.Qr.lll_____________________________
d.4 0415-02
Ścieki uliczne z kamienia narzutowego śr. 10 cm na m2
i 25. KNR 2-31
[ d,4l 0609-04
podsypce cem.piaskowei gr. 10 cm______________
261 KNR 2-31
! Nawierzchnia żwirowa w skarpach odwodnienia linio- m2
d.4:0202-03 0202- iwego brukowego, grub.po zagęszcz. 20 cm
04
27 KNR-W 2-18 (Montaż skrzynki żeliwnej wpustu deszczowego (WP1) :szt.
d.4-0529-02
]z kratą na zawiasach w klasie D250. kołnierz wpustu i
i
bez wycięć.
___
__
I
-3-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 8024

Ilość

) Cena Jedn. | Wartość

410,00

6,81

2 792,10!

3,00

138,53

415,591

195,001

5)30

1 033,501

2,00;

138,53j

277,06]

4,001

367,20]

1 468,80

UW

285,72]

285,72!

175.00!

2,18.

381.50

175,001

11,75!

2 056,25!

Uó

17,62]

35,24|

3,00!

2 327,42!

6 982,26!

3.00]

113,08!

339,24]
16 067.261

50,00

~ 150,901

7~545,00

1 050,00 !

16.78]

17 619,00]

1 050,00!

i

158,34| 166 267,00

!

i 191 421,001
4,60,

54)63]

251,30

0)23l

477,191

109,751

T]5Ó]

361,02 i

541,53]

17.50;

30,46!

533,05;

17,50]

102.45]

1 792,88:

3,00!

428,00

1 284.0CH

160,001

8M

1 376,00

22,00

33,18,

729,96]

3780]

43,36

381,57.

7,04

16,39"

115,39]

4 512.51
i

8,80.

163,351

1 437,48]

22,00

38,281

842,16!

Too*

559,43|

559,43]

i
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UH2q KNRPodstawa
2-31

KOSZTORYS

Opis
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce piaskowej_______________________
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

Jedn.obm. !

|m

d.4! 0813-01
29! KNR 2-31
m3
d.4 0812-03
30| KNR 4-01
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu E3
d.4 0108-19 0108- żwirobetonowego na od- kiad staiy wraz z kosztami
'20
utylizacji__________________________________
im3
31 KNR 2-31
IŁawa pod krawężniki z betonu C20/25 z oporem
d.4 0402-04
32 KNR 2-31
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na Im
d.4! 0403-01
podsypce piaskowej________________________
33! KNR 2-31
.Odbudowa nav/ierzchni z mieszanek mineralno-bitu- jm3
d.4l 0311-05
Imicznych v/arstwa grub.po zageszcz. 3 cm_______
iRazem dział: Odvrodnienie powierzchniowe terenu
51
[Odbudowa ogrodzenia
34] KNR 2-01
[m3
Ręczne wykopy ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
d.5l 0310-02
oigbok.do 1.5m ze złoże- niem urobku na odkład
35] KNR 2-01
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - |m3
d.5| 0415-02
za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr. III
361 KNR 2-01
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie In3
d.5 0501-01
kat.i-IU z przerzutem na odl.do 3 m
____
37][KNR 2-31
|m3
Podbudowa ze żwiru stabiliz.cementem z ręcznym
d.5 1407-01
przygot.mieszanki (100 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
38||KNR-W 2-02 [Cokół ogrodzenia żelbetowy prosty z betonu C20/25 Im3
d.5 0207-01 0207- gr. 35 cm
|07
Cokół ogrodzenia żelbetowy prosty z betonu C20/25 E3
i 39] KNR-W 2-02
d.5] 0207-01 0207- gr. 40 cm
07
401 KNR-W 2-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budyn ikg
d.5| 0259-01
ków i budowli - pręty glad- kie A-O śr. 6 mm_______
41 | KNR-W 2-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budyn |*9
d.5 I0259-02
ków i budowli - pręty że- browane A-ll śr. 12 mm
42 KNR-W 2-02
Ogrodzenie z siatki gr. 3 mm ocynkowanej na słup
d.5: 1803-03
kach stalowych kwadrato- wych 50x50 ze stopką za
bezpieczonych antykorozyjnie, wysokości 1.8 m, w
rozstawę co 2 m i mocowanych do cokołu poprzez
nawiercone kolki i wkręty M10,________________
43] KNR-W 2-02
Furtka wys. 1.8 m i szer. 0.8 m z siatki w ramach sta kpi.
d.5 1808-03
lowych z zamkiem paten- towym
_____
'Razem dział; Odbudowa ogrodzenia
[Zieleń
6
44|KNR 2-21
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na ;m3
d.6!0218-01
terenie płaskim, warst- wa grub. 5 cm____________
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na m3
45 KNR 2-21
d.6l0218-04
‘skarpach o nachyleniu do 1:2__________________
4&’KNR 2-11
Wykonanie zabezpieczenia skarp geokratą objętoś E3
d.6 [0411-01
ciową z taśm polimerowych o grubości komórki 10 cm
i wymiarze komórki ok. 20x20 cm
____________
47 KNR 2-21
Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie [m3
płaskim nasionami travr w ilości 2o/m2 z nawożeniem
d.6 0401-04
48^ KNR 2-21
Wykonanie trawników dywanowych siewem na skar m3
d.6 0402-04
pach przy uprawie ręcznej nasionami traw w ilości 4g/
m2 z nawożeniem
4sn KNR 2-31
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pas m2
d.6| 0103-02
wzmacniający z bruku_______________________
fSCfi KNR 2-31
Podbudoy/a z pospólki stabiliz.cementem z ręcznym m3
d.6 1407-01
przygot.mieszanki (100 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
51] KNR 2-31
Pas wzmacniający z brukowca z kamienia narzutowe- ,m3
go o wym. 10-15 cm|
d.6;02Q5-02
Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową na |szt.
52jKNR 2-21
skarp.o nach.do 1:2 w gr. kat.lll z całkowitą zaprawą ]
d.6 0305-04
ziemią urodzajną w dołach o wielkości minimum 0.
]
2x0,2 m -irga pozioma - 246 szt -berberys red - 273
i szt
IRazem dziai: Zieleń
tT
Pielęgnacja zieleni przez okres 3 lat
53]
[kpi
Pielęgnacja zieleni przez okres 3 lat
d.7ikalk. własna
Razem dział: Pielęgnacja zieleni przez okres 3 lat
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Ncrma PRO Wersja 4.69 Nr ssryjr.y: 3024

Ilość
Cena Jedn. Wartość
6fMS0]
8,00'
8.60I
0,48

223,96

107,50!

0,841

367,20!

308,45!

0,84;

645,831

542,50!

0,00!

42.76

342,08

4,00!

99,58

398,32,

!

i

I

7 209,64!
12,95]

105,65

1 368,17]

5,80]

16,39

95,06]

7,15]

5Vt5l

365,72]

1,20

332,07j

398,48]

9,60]

263,40|

2 528,64]

6401

281,76,

1 803,26

19,80]

4.93]

97,61

89/K)|

6,47

576.48

64,00]

111,71

7 149,44;

1.00

2 245,86]

2 245.86I
16 628.72!

2150]

46,47!

999,11

141,001

55,23]

7 787,43;

575,00]

75,53]

43 429,75]

430,00

1108]

4 764,40

835,00]

18,581

15 514,30]

29,00

8^&

249,40

4,35

332,07!

1 444,50

29,00

93,32!

2 706,28

519,00

46,24!

23 998,561

i 100 893,73!
1,00,

3150,001

3150,00
3 150.001

Olsztyn-UM-kd-Kasprowicza.KS i

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R-i-S-H<p(R+S))
RAZEM
Koszty zakupu (Kz] 5% od (M)|
RAZEM
VAT[V] 23% od (E(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM.
OGÓŁEM
Słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć i 92/100 zt
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Ncrcna PRO Wersja *S.o3 Nr seryjny. £024

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM
234 858,90,
83 077,26
317 936,16
16136,81
334 072,97
5 809,89
339 882,86
78 173,06
418 055,92
418 055,92

Olsztyn-UM-kd-Kasprowicza.KST

_Lp.!

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Jm

Nazwa

1.1 robocizna

Jia

Słownie: sto siedem tysięcy czterysta szesnaście i 52/100 zi
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Ncrma PRO Wersja 4.69 Kr seryjny: 3024

!

Ilość

4 296,6607!

Cena jedn. |
25,001
RAZEM

Wartość
107 416,52:
107 416,521

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Olsztyrt-UM-kd-Kaspro wieża. KST

Lp-

i

!M

2. azofoska

!iIszt.
3, I berberys red
;m3
4. Beton zwvklv C16/20 (B-20)
:m3
5, I Beton zwvklv C20/2S (B-251
i
a brukowiec z kamienia narzutowego_____ ~......
Z, cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
iIm3
a deski iglaste obrzynane 19-25 mm ki.III
Im3
a Ideski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lll
10. Idrut stalowy okrągły
•ka_.
11. Idrut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 3,0 mm’
•kg
idm3
12.lfarba olejna nawierzchniowa
13. Furtka wys. 1.8 m i szer. 0.8 m z siatki w ramach stalowych z za
m
mkiem paten- towytn______________________________________
14. geokrata objętościowa z taśm polimerowych o grubości komórki im2
10 cm i wymiarze komórki ok, 20x20 cm____________________
m3
15. Iglina budowlana
16. Igwożdzię budowlane
lszt.~
17. lima pozioma
m3
18. [kamień łamany do obiektów inżynierskich 10-15 cm
Im3
19. [kamień łamany do obiektóy/ inżynierskich 20-30 cm
20. Ikliniec do nawierzchni drogowych
J1
21. jkołki faszvnov/e śr. 10-12 cm dług. 130-150 cm
szt.
Iszt.
22. Ikolki faszynowe śr, 4-6 cm dł. 1,0-1,2 m'
Iszt
23. Ikolki montażowe M10
|szt
24. Ikosze z siatki stalowej o wvm, 2.0x0.5x0.5 rń
25. Ikoszt utylizacji
m3
26. Ikraweżniki drogowe betonowe 15x30 cm
27. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta
!t
28. I nasiona traw
M
Iszt
29. Ipanel ogrodzeniov/y
30. Ipiasek
!m3
31. piasek do betonów zwykły
m3
Ikpl
32. Pielęgnacja zieleni przez okres 3 lat
m2
33,!pochvlnia montażowa wraz z późniejszym iei demontażem

:

IEa

m.

!

34. pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm
35. i oretv okrągłe do zbrojenia beto nu żebrowane śr 12 mm
36. [Rura PVC kielich.kan.zew. fi400/11,7mm,SN3
37. skrzynka żeliwna v/pustu deszczowego (WP1) z kratą na zawia
sach w klasie D250, kołnierz wpustu bez wycięć...... ...................
38. I słupek systemowy
39. i woda
40. [zaprawa cementowa M 15
41. Izaprawacementowa M7
42,!ziemia urodzajna (humusl
43.1 żwir
44. i materiały pomocnicze

1,00001

Cena jedn.
420,001

Wartość
420.001

0,25681
286,6500!

4 200,00'
25,00

1 078,351
7 166,25

Ilość

Jm

Nazwa
akcesoria łączeniowe

0,23691

6,82561

155,001
165,00!

153,95

1 724,24

658,171

765,36

76i29l
63,33]

4,60!
6,72!
20,59

8,83
14,31
75,78!

1 500,00

1 500,00.

20,00

12 075,001
25,81
57,751

1,4530!
6.2400!
2,70001
128,0000'

34,61
7,04
15,00
300,00!
300,001
77,47!
500
Ł831
0.84I

6,00001

1 000,00!

11,20001

1,3812
0,11591
0,0828!
1,9200'
2,13001
3,68041
1,00001

603,7500;
0,7458!
8,20301

i

258.3000I
2,9750'

3.07501

5,8400!
8,16001
0,3000!
42,0000!

26,00001

426,75

ToTool
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 8024

589,41

3 874,501

892,50!
922,501
112,57!
3420
7l64l
107,521

6 000,00!

58,40!
183,11
120,00!

22441
400,00!
18,00!

756,OOi

6sTool

1 716,001

1064,4121
1,82001

60001
70,00!

63 864.731

1,OOQO!

3 000,00!
100,001

3 OOO.OOi

0,01981
0,0909!
1,5300!
1,0000;

2 800,001
3 800,00!

345,35!

Iszt.
m3
m3

26,0000!

46,50
451

1 209,00

Im3

0,0200!
11,41801
4,6966!

236,581
205,28!

13^31
4,10;
331,12.

i

ii
:m
szt.

m3
m3
|zt

50,0000;

8,0847!

0,05761

225.53!

420,00!

29,001
101,05

127,40'

5 OOO.OOi

55551

345,06!
420,00!

3645,

474,59!
137,061

RAZEM'
Słownie; sto szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 28/100 z)

3672

1 126721

116184,28;

Olsztyn-UM-kd-Kasprowicza.KST

fTpT
I

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Nazwa

Jm

1.'beczkowóz ciągniony 2500 dm3
2.! brona talerzowa (bez ciągnika)
3, | ciągnik kołowy
4,1 ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
5. 'giętarka do prętów
6.;holownik3-4
7. koparka jednonaczyniowa 0,60 m3
krypa

Eta

Eta.

!m-g

m-g
: m-g ■

m-g

a
a
10.

łuta
,m-g_

nożyce do prętów
pompa do betonu na samochodzie
11.; prościarka do prętów
12. przyczepa skrzyniowa
137 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
14. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
15. [samochód dostawczy 0,91
16. [samochód samowyładowczy do 51
17J samochód skrzyniowy
18. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
19. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KWI)
20. [środek transportowy
21. ubijak spalinowy 200 kg
22. Iwalec statyczny samojezdny 101
23. Iwalec statyczny samojezdny 151
24. walec wibracyjny jednoosiov/y 0,61
25. wyciąg
26. Izageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3yh
L2L [zrywarka przyczepna
28. iżuraw samochodowy

ES
lm-g
m-q
lm-g
m-g
m-g

łuta
Eta.
Eta
m-g
m-g
m-g
T
lm-g•__
lm-g

Eta

Eta
Eta
iEta

Słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem i 10/100 zl
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Ncrma PRO Wersja 4.SS Nr seryjny. 6024

I

i

Ilość
Cena jedn. |
0.013SI
9.11 i
0,4246'
8,61
44,731
2,18651
0,42461
50,501
0,50751
7,09|
125,001
0,1803,
98,42'
0,26521
11,74
3,60501
7,28
0,6108!
0,6240!
212,25;
0,4544!
5,66 i
9,39
2,1727!
0,3840!
201,58
0,0048!
93,76!
64/131
0,19101
88,70'
8,9656
0,0857:
68,63

0,56641

50,83;

3,3875
1,0843!
111,3000!
0,6934!
0,2240

88,01
64,131

1,3336;
6,8215;
8,5173!
0,3280!
92,6567!

12,33!
84,92!
94,51
41746]
8,94;
49,191
8,72|
82,05'
RAZEM;

Wartość
0.13i

3,661
97,80!

2TT441

3,601
22,531

26,101
42,321

4.44]
132,44:
2.57!
20.41
77,411
0,451
12,251
795,25!
5,88!
28,791
298,131

69753!
1 372,33j
53,89
21/171

55729]
60799!
418,96;
2,86
7 602,48!
11 253,10'

