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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

�  Zamawiającym jest: „Wodociągi” Sp. z o.o. 
� adres Zamawiającego: ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 
� tel.: +48 77 439 19 32, 
� fax.: +48 77 439 17 42, 
� nazwa banku oraz nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 

nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719, 
� NIP: 755-000-63-65, 
� Regon: 530569528, 
� KRS: Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000022810, 
� kapitał udziałowy: 22 638 000,00 zł, 
� godziny pracy: w dniach roboczych od 07.00 do 15.00, 
� adres strony internetowej: www.wodgluch.pl 
� pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do sekretariatu „Wodociągi” Sp. z o.o.,  

ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy w godzinach pracy. 
 
  
2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

Wykonawcę – uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą  
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej  
14 tyś. euro, w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych dla Beneficjenta „Wodociągi” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach z wykorzystaniem procedur opisanych w ustawie z 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System 

wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości 
Konradów, na odcinku od studni SK 209 do studni SK 74  w ramach Projektu pn.: „Rozwój i 
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr 
POIS.01.01.00-00-003/08 

 
2. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę następujących materiałów budowlanych:  
 
L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 
1. Rura kanalizacyjna PVC-U  200 (odcinki 3m) m 600 
2. Rura kanalizacyjna PVC-U 160 (odcinki 3m) m 160 
3. Trójnik PVC-U 200/160/45˚ szt. 3 
4. Kolano PVC-U 200/30˚  szt. 4 
5. Kolano PVC-U 200/45˚ szt. 4 
6. Kolano PVC-U 200/67˚-68˚ szt. 4 
7. Kolano PVC-U 200/87˚-90˚ szt. 2 
8. Kolano PVC-U 160/30˚ szt. 10 
9. Kolano PVC-U 160/45˚ szt. 10 
10. Kolano PVC-U 160/67˚-68˚ szt. 6 
11. Kolano PVC-U 160/87˚-90˚ szt. 20 
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12. Redukcja PVC-U 200/160 szt. 9 
13. Korek PVC-U 200 szt. 15 
14. Korek PVC-U 160 szt. 15 
15. Złączka dwukielichowa PVC-U 200 szt. 10 
16. Kineta zbiorcza 600/200 dopływ prawy i lewy (studnie SK193, 195, 

196, 199, 200, 205, 206, 209) 
szt. 8 

17. Rura trzonowa 600 m 24 
18. Pierścień odciąŜający dla studni 600 szt. 8 
19. Właz Ŝeliwny DN 600 klasa D400 z pokrywami z wypełnieniem 

betonowym z wkładką amortyzacyjną 
szt. 15 

20. SK74 Studnia betonowa szczelna DN1200 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 3,34 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00          kąt: 104,4˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,50          kąt: 274,7˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00          kąt: 145˚ 

szt. 1 

21. SK192 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 2,50 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00         kąt: 79,4˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00         kąt: 185˚ 

szt. 1 

22. SK194 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 1,99 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00         kąt: 189,8˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00         kąt: 135˚ 

szt. 1 

23. SK197 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 2,17 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00         kąt: 206,1˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00         kąt: 90˚ 

szt. 1 

24. SK198 Studnia betonowa szczelna DN1200 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 1,94 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00         kąt: 154,3˚ 

szt. 1 

25. SK203 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 2,00 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00         kąt: 179,5˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00         kąt: 270˚ 

szt. 1 

26. SK208 Studnia betonowa szczelna DN1200 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 3,20 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00         kąt: 175,1˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00         kąt: 270˚ 

szt. 1 

 
3. Parametry materiałów. 
 
1) Rury i kształtki - z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U), zgodnie z PN-EN 1401:1999  
     o sztywności obwodowej SN8, ze ścianka litą i chropowatości bezwzględnej powierzchni  
     wewnętrznych o wsp. K = 0,05mm, uszczelki z EPDM z pierścieniem mocującym. Rury winny  
     odznaczać się znaczną odpornością na oddziaływanie wzmoŜonego natęŜenia ruchu cięŜarowego  
     oraz wykazywać się szczelnością. 
 
2) Studnie rewizyjne, komory prefabrykowane - naleŜy stosować elementy prefabrykowane  

z betonu o wytrzymałości min B/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W6 według  
PN-88/B-06250 i mrozoodporności F150. Elementy studzienek i komór stanowią: 
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� dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej z wyprofilowaną kinetą, 
� kręgi betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004, 
� pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 
połączeniowej do 10 mm, 
� zwęŜki (stoŜki przejściowe) redukcyjne 1200/600mm lub 1000/600mm dla studni o głębokości 
powyŜej 2,00m, 
� płyty studzienne 1200 lub 1000 dla studni o głębokości poniŜej lub równych 2,00m. 
 
Studnie i komory powinny spełniać poniŜsze wymagania: 
� elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych), 
� w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 

• stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu cięŜkiego z Ŝeliwa powlekanego, osadzone 
mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych  
co 30 cm. 

• przejścia szczelne (króćce dostudzienne), odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu. 
 
3) Włazy Ŝeliwne - wg normy PN-EN 124:2000, klasa min. D400, wys. 150mm, z wkładką 

amortyzacyjną, z pokrywami wypełnionymi betonem. 
 
W/w materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 
 
4. Miejsce dostawy - plac budowy. 
 
5. Rozładunek staraniem i na koszt Wykonawcy w obrębie placu budowy w miejscu wskazanym przez 
    Zamawiającego. 
 
6. Dokładny termin dostawy Wykonawca uzgodni telefonicznie z osobą odpowiedzialną za realizację  
    zamówienia wskazaną w umowie. 
 
5. Zamówienia częściowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
6. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej, aukcji elektronicznej. 
 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
• Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
• Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
8. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania: do 10 dni od daty podpisania umowy 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1.  Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
2.  Spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:  

 
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca dołączy do Oferty:  
• oświadczenie o  spełnianiu warunków opisanych w pkt. 2 (Załącznik nr 4 SIWZ), (dopuszcza 

się moŜliwość złoŜenia jednego wspólnego oświadczenia opisanego powyŜej, pod warunkiem, 
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iŜ oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących 
wspólnie lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną). 

 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania (Załącznik nr 3 

SIWZ), oraz  przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument   
 musi być złoŜony przez kaŜdego wykonawcę. 

 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie analizy 
dokumentów załączonych do oferty wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

10.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej 
Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 niniejszej SIWZ. 
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się aŜeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Pełnomocnictwo moŜe być udzielone w szczególności: 
 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
2) oddzielnie przez kaŜdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców). 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie zamówienia), 

3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
gwarancji i rękojmi, 

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców naleŜących do Konsorcjum, 
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
6) wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, 
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

7) zapis mówiący, Ŝe Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia oraz za 
wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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5. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 
Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. 

 
 
11.  Wadium. 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  
 
12.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia naleŜytego wykonania umowy.  
 
13.  Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

 zamówienia publicznego. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

 
14.  Opis sposobu przygotowania oferty. 
  
1.  Wymagania podstawowe. 

1) kaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, 
2) ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 
3) oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby, 

4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez 
pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego 
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego 
pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione, 

5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ formie, 

6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŜenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy  
i siedziby, 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Ŝadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
równieŜ te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

2. Forma oferty 
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu mieć formę pisemną i format 

nie większy niŜ A4. Arkusze o większych formatach naleŜy złoŜyć do formatu A4, dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 



SIWZ: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze 
gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od studni SK209 do studni SK74. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 7 

poświadczonym przez Wykonawcę, 
2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ  

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie czytelnym pismem. 

3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu, 

4) całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) zaleca się, aŜeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez 
osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa a w treści oferty naleŜy 
umieścić informację z ilu stron składa się ten dokument. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku 
pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być 
złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją „Poświadczam za zgodność z 
oryginałem – dnia ………………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy, 

9) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
3. Zawartość oferty. 

1) kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

niniejszej SIWZ, 
b) Formularz Cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

niniejszej SIWZ, 
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, 
d) Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

sporządzone   na   podstawie   wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4  do niniejszej SIWZ, 
e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
f) oraz inne dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ.  

 
15.     Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
  Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym:  
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 Pan Przemysław Nerczyński  
 tel. +48 439 19 32 w. 16  fax. +48 77 439 17 42 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:  
 Pani Danuta Rzeszótko tel. +48 669 746 955 fax. +48 77 439 17 42 

16.     Miejsce termin i sposób złoŜenia ofert. 

1.   Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy w sekretariacie w nieprzekraczalnym   
terminie: 

 do dnia 7 kwietnia 2010 r.            do godziny  12:00  

2.   Ofertę  naleŜy złoŜyć w  nieprzeźroczystej  zabezpieczonej  przed  otwarciem  kopercie (paczce). 
Kopertę naleŜy opisać następująco: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12, 

48-340 Głuchołazy, Polska 
Oferta w postępowaniu na: 

Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny 
na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od 

studni SK209 do studni SK74. 
Nr ref. 2/FS/2010 

Nie otwierać przed dniem: 7 kwietnia 2010 r. do godziny 12.15 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby Zamawiającego. 

5. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy . 
 
17.  Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty. 
 
1.   Skuteczność zmian lub wycofania oferty. 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu do składania ofert. 

2. Zmiana złoŜonej oferty. Zmiany poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złoŜenia kilku 
„ZMIAN”, kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr 
.......................  ”. 

3. Wycofanie złoŜonej oferty Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego 
oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złoŜenia oświadczenia o wycofaniu oferty, 
do oświadczenia naleŜy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie 
naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio 
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opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„WYCOFANIE”. 

18.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 109 

w dniu 7 kwietnia 2010 r. o godzinie 12:15 

2.  Tryb otwarcia ofert. 
1) otwarcie ofert jest jawne, 
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia, 
3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania, 

4) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 

5) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu kaŜdej z ofert, poda obecnym: 
a) stan kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c) informację dotyczącą ceny oferty.  

6)   na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje 
      im niezwłocznie informację z otwarcia ofert 

 
19.  Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca  pozostaje  związany  złoŜoną  ofertą przez okres  30 dni.  Bieg  terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  moŜe  przedłuŜyć  termin związania 

ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 
20.  Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnoscią do dwóch 
miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca. W celu obliczenia ceny Wykonawca 
wypełnia formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

2. Do obliczenia ceny oferty naleŜy przyjąć, Ŝe stawki podatku VAT dla poszczególnych elementów 
kształtują się na poziomie 22%. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
niniejszej SIWZ (wzorze umowy). 

4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegajace  na niezgodnoścui 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty .Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 
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mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego 
poprawienie omyłki. 

5. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

21.  Kryteria oceny ofert. 

1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

I.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
Kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
moŜe otrzymać oferta 

1) Cena ( C ) 100 % 100 punktów 

3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ). 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Cmin 
Pi (C) =     ---------------    •   Max (C) 

C i 
gdzie: 

Pi (C)     - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 
Cmin      - najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert 

Ci        - cena oferty „i” 
Max (C)    -  maksymalna ilość punktów jakie moŜe otrzymać oferta za kryterium „Cena". 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą 
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 
5. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 

złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do 
złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane  

w złoŜonych ofertach. 
 
 
22.     Tryb oceny ofert. 
 
1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  
a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem 
treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
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a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne   omyłki   polegające   na   niezgodności   oferty   ze   specyfikacją   istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

-    niezwłocznie    zawiadamiając    o    tym    Wykonawcę,    którego    oferta    została 
poprawiona. 

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. 
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona,  

3) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących 
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

3. Oferta z raŜąco niską ceną. 
1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 

2) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub 
b) jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta 

zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Uzupełnienieoferty. 

1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo 
którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy 
lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, 
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia    
i   dokumenty   powinny   potwierdzać   spełnienie   przez   Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2)   Zamawiający   moŜe   takŜe   wezwać  Wykonawców  w   wyznaczonym   przez   siebie terminie,    
do    złoŜenia    wyjaśnień    dotyczących    oświadczeń    lub    dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 
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6.   UniewaŜnienie postępowania. 

      1) Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli: 
   a)  nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 

           wykluczeniu; 
            b)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą   

           zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający  
           moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

   c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub  
          wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej  
          przewidzieć; 

   d) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie  
          niepodlegającej  uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

       
       2) Zamawiający moŜe uniewaŜnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki  
             pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na  
             sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a moŜliwość  
             uniewaŜnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu  
             o zamówieniu.  

7. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania. 
1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady  

i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ, 
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, 
3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom  
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie, 

4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację  
o wyborze oferty, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

8.  Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej. 
KaŜdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu 
o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego.  
W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaŜe miejsce, termin i warunki udostępnienia 
dokumentacji. 

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego      

 zamówienia. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 niniejszej SIWZ. 
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2.  Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 
4) zakres   świadczenia   Wykonawcy   wynikający   z   umowy   jest   toŜsamy   z   jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument,  
o którym mowa w pkt. 10.4. 

4. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału 
zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany 
dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis 
umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

5. Zamawiający zawiera umowę niezwłocznie po wyborze oferty. 

6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 5 niniejszej SIWZ. 

24.    Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyŜszych dokumentów faksem na numer: 

       +48 77 439 17 42 

3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyŜej uwaŜa się za 
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się on zapoznać  
z ich treścią. 

5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, nie 
ujawniając przy tym źródła zapytania - pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Ponadto treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.wodgluch.pl 

6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyŜej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 
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pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Pytania naleŜy kierować na adres Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12, 
48-340 Głuchołazy, Polska 
z dopiskiem: 
 Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od studni SK209 
do studni SK74. 
Nr ref. 2/FS/2010 

8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe zmienić 
treść SIWZ. 

10. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ, Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej. 

11. Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania 
wyjaśniającego  do złoŜenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w 
ramach postępowania Wyjaśniającego. 

25     Podwykonawstwo. 

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

26     Zmiany postanowień zawartej umowy. 

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, przewiduje równieŜ następujące moŜliwości dokonania istotnych zmian zawartej 
umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 

 
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie 

wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 
2) terminu realizacji zadania, który moŜe ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający 

bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń 
uniemoŜliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez 
moŜliwości usunięcia lub likwidacji powyŜszych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany 
terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, 
na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego. 
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28.     Wykaz załączników do SIWZ. 

1.  Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 
Lp. 
 

Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa Załącznika 

1 Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2 Załącznik Nr 2 Wzór Formularza cenowego  

3 
 

Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania  

4 
 

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu  

5 
 

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści Załączników. 
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Załącznik nr 1  Wzór Formularza Oferty  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/FS/2010 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 
Na: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od studni SK209 
do studni SK74. 
Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 

 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska 
 
2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez1: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
 
4.  Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami, 
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

bez podatku VAT: ............................................................ PLN 

(słownie: ..................................................................................................................PLN) 

plus naleŜny podatek VAT: ............................................................. PLN, stawka VAT ……% 

co czyni łącznie cenę: ....................................................... PLN 

(słownie: ............................................................................................................ PLN) 
4) niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert 
5) akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 SIWZ, 
6) zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i innymi, integralnymi częściami SIWZ 

oraz wyjaśnieniami, odpowiedziami  Zamawiającego do tego dokumentu. Zbadałem(liśmy) 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę w zaleŜności od swego składu. 



SIWZ: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze 
gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od studni SK209 do studni SK74. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 17 

i zrozumiałem(mieliśmy), sprawdziłem(liśmy) te dokumenty i stwierdziłem(liśmy), Ŝe nie 
zawierają Ŝadnych błędów ani innych wad, 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) składam niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić), 

9) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 
(niepotrzebne skreślić): 

L.p. Rodzaj materiału 
  
  

 
5.  Podpisy: 
 
lp. Nazwa(y) 

Wykonawc
y(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i data 

      
      
 



SIWZ: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze 
gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od studni SK209 do studni SK74. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 18 

Załącznik nr 2   Wzór Formularza cenowego 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System 
wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości 
Konradów, na odcinku od studni SK209 do studni SK74. 
Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Wodociągi Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   

 

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY 

L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 

Cena 
jedn. 
netto  
(zł) 

Wartość 
netto 
(zł) 

Producent 

1. Rura kanalizacyjna PVC-U  200 (odcinki 3m) m 600    
2. Rura kanalizacyjna PVC-U 160 (odcinki 3m) m 160    
3. Trójnik PVC-U 200/160/45˚ szt. 3    
4. Kolano PVC-U 200/30˚  szt. 4    
5. Kolano PVC-U 200/45˚ szt. 4    
6. Kolano PVC-U 200/67˚-68˚ szt. 4    
7. Kolano PVC-U 200/87˚-90˚ szt. 2    
8. Kolano PVC-U 160/30˚ szt. 10    
9. Kolano PVC-U 160/45˚ szt. 10    
10. Kolano PVC-U 160/67˚-68˚ szt. 6    
11. Kolano PVC-U 160/87˚-90˚ szt. 20    
12. Redukcja PVC-U 200/160 szt. 9    
13. Korek PVC-U 200 szt. 15    
14. Korek PVC-U 160 szt. 15    
15. Złączka dwukielichowa PVC-U 200 szt. 10    
16. Kineta zbiorcza 600/200 dopływ prawy i lewy (studnie 

SK193, 195, 196, 199, 200, 205, 206, 209) 
szt. 8    

17. Rura trzonowa 600 m 24    
18. Pierścień odciąŜający dla studni 600 szt. 8    
19. Właz Ŝeliwny DN 600 klasa D400 z pokrywami  

z wypełnieniem betonowym z wkładką amortyzacyjną 
szt. 15    

20. SK74 Studnia betonowa szczelna DN1200 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 3,34 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00    kąt: 104,4˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,50    kąt: 274,7˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00    kąt: 145˚ 

szt. 1    

21. SK192 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 

szt. 1    
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PODPIS(Y): 
lp. Nazwa(y) 

Wykonawc
y(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(ci
e) 

Wykonawc
y (ów)  

Miejscowość  
i data 

      
      

- rzędna włazu: 2,50 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00    kąt: 79,4˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00    kąt: 185˚ 

22. SK194 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 1,99 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00    kąt: 189,8˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00    kąt: 135˚ 

szt. 1    

23. SK197 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 2,17 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00    kąt: 206,1˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00    kąt: 90˚ 

szt. 1    

24. SK198 Studnia betonowa szczelna DN1200 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 1,94 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00    kąt: 154,3˚ 

szt. 1    

25. SK203 Studnia betonowa szczelna DN1000 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 2,00 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00    kąt: 179,5˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00    kąt: 270˚ 

szt. 1    

26. SK208 Studnia betonowa szczelna DN1200 ze stopniami 
- rzędna wylotu dla rury PVC-U 200: 0,00 
- rzędna włazu: 3,20 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 200: 0,00    kąt: 175,1˚ 
- rzędna wlotu dla rury PVC-U 160: 0,00    kąt: 270˚ 

szt. 1    

    RAZEM   
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Załącznik nr 3  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na  
podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System 
wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na 
odcinku od studni SK209 do studni SK74. 
Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt 
Nr POIS.01.01.00-00-003/08 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 

ul. Reymonta 12 

48-340 Głuchołazy, Polska 

 

WYKONAWCA: 

 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 

1. Są mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp: 

Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstw przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek  
   zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
   Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). 

 
PODPIS(Y): 

l.p. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość   
i data 
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Załącznik nr 4  Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System 
wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości 
Konradów, na odcinku od studni SK209 do studni SK74. 
Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 

ul. Reymonta 12 

48-340 Głuchołazy, Polska 

WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
1) 

  

 
2) 

  

 
3) 

  

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):  

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa 
materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od 
studni SK209 do studni SK74. 
Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
  

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
3. Dysponuję(y) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. Znajduję(emy) się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

niniejszego zamówienia.  
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PODPIS(Y): 

l.p. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 5      Wzór umowy  
 

Wzór umowy  
 

Zawarta w Głuchołazach w dniu …………………………….., pomiędzy: spółką „Wodociągi” Spółka z o.o., 
ul. Reymonta 12,, 48-340 Głuchołazy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział 
Gospodarczy,  KRS 0000022810, Kapitał Zakładowy: 22.638.000,00 zł, NIP 755-000-63-65, REGON 
530569528, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
 
a 
………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………………, 
zarejestrowaną w ……………………………………………………………………………………………………………………, 
identyfikującą się numerem NIP: …………………………… oraz numerem REGON: ……………………………, 
zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejsza UMOWA zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego w oparciu o „Regulamin 
Udzielania Zamówień Publicznych dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach. 

 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
ZAMAWIAJĄCY powierza wykonanie a WYKONAWCA zobowiązuje się do dostawy ……., która 
obejmuje: ……………. 
 

§ 2. 
REALIZACJA WYKONANIA  

 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : …………………….  
2. Odpowiedzialnym za wykonanie ze strony WYKONAWCY będzie: …………………………………. 
3. UpowaŜnionym przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO będzie:……………………………………. 
 
 

§ 3. 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

 
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie realizacji UMOWY. 
 
2. W przypadku korzystania z podwykonawców, WYKONAWCA musi uzyskać na to zgodę 
ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA ponosić będzie odpowiedzialność za podwykonawców, którymi 
posłuŜy się przy wykonywaniu UMOWY jak za działanie własne, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. 
 
3. Realizacja przedmiotu umowy zostanie wykonana zgodnie z  zapisami SIWZ, warunkami UMOWY. 

   
 

§ 4. 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Łączna cena wykonania zadania będącego przedmiotem zamówienia niniejszej umowy, będąca ceną 
ryczałtową, wynosi brutto ………………………………… złotych (słownie: ……………………………… ), w tym 
naleŜny podatek VAT, tj.: ……………………………… złotych (słownie: ………………………………………………). 
2. Łączna cena, o której mowa w ust. 1. obejmuje realizację wszystkich czynności składających się na 
przedmiot UMOWY oraz podatki i opłaty takie jak cło, naleŜne opłaty graniczne, koszty ubezpieczeń,  



SIWZ: Dostawa materiałów budowlanych – Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze 
gminy Głuchołazy – zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od studni SK209 do studni SK74. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 25 

i transport do miejsca dostawy to jest ……………………………., w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
 
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie moŜe być 
podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 
 
4. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu UMOWY,  
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO wystawionej przez WYKONAWCĘ 
faktury, na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO  
i WYKONAWCĘ, potwierdzającego wykonanie UMOWY bez zastrzeŜeń.  
 
5. Za nieterminowe regulowanie naleŜności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO mogą być przez WYKONAWCĘ 
naliczane odsetki ustawowe. 
 
6. Za dzień dokonania płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
7. Płatności na rzecz WYKONAWCY w ramach UMOWY będą dokonywane przez ZAMAWIAJĄCEGO na 
numer konta: ……………………………………………………………………………. 
 
8. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT o numerze NIP: …………………………… 

 
§ 5. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE  
 
1. Niedotrzymanie przez WYKONAWCĘ warunków określonych w SIWZ i w ofercie (w tym 
niedotrzymanie terminów realizacji), moŜe być uznane przez ZAMAWIAJĄCEGO za nierzetelne 
wykonanie dostawy i stanowi podstawę odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, w celu 
skutecznego złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest łącznie 
spełnić poniŜsze przesłanki: 
 
a) Przesłać oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY drugiej Stronie listem poleconym za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru. 
 
b) Wyznaczyć drugiej Stronie termin wykonania zobowiązań umownych, z wykonaniem których Strona 
pozostaje w zwłoce, przy czym termin nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni od daty otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. 
 
3. W razie wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, 
wynagrodzenie za dostarczone urządzenia oraz wszelkie świadczone przez WYKONAWCĘ dostawy do 
momentu skutecznego odstąpienia od UMOWY na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, uwaŜa się za naleŜne. 
NaleŜną kwotę kalkuluje się w oparciu i w odpowiednim stosunku do ustalonego przez Strony w 
niniejszej UMOWIE wynagrodzenia za realizacje całego przedmiotu UMOWY. 
 
4. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony w przypadku odstąpienia UMOWY na zasadach określonych  
w ust. 1. niniejszego paragrafu do naliczenia kary umownej w wysokości: 10% wartości UMOWY. 
 
5. Za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu UMOWY w stosunku do terminu określonego w 
§ 2. ust. 1. UMOWY, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% ceny umownej brutto. W 
przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu UMOWY dłuŜszego niŜ 10 dni w stosunku do terminu 
określonego w § 2. ust. 1. UMOWY, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z 
winy WYKONAWCY i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5. ust. 4. UMOWY. 
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6. Kary umowne przewidziane w niniejszej UMOWIE nie wyłączają dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych w pełnej wysokości.  

 
§ 6. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

1. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane przez Strony w 
trybie postępowania polubownego w terminie 14 dni licząc od otrzymania pisemnego wystąpienia 
jednej ze Stron. 
 
2. Strony dołoŜą starań w celu polubownego rozstrzygania sporów w jak najkrótszym terminie  
i w sposób rzetelny. 
 
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 1., Strony 
bezzwłocznie ustalą na piśmie dalszy tryb postępowania w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. 
 
4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Integralną część UMOWY stanowią następujące załączniki: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr referencyjny 
2/FS/2010 oraz kopia oferty WYKONAWCY. 
 
2. Z zastrzeŜeniem przypadków przewidzianych w niniejszej UMOWIE oraz SIWZ, wszelkie zmiany 
treści będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
3. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonaniem UMOWY obowiązywać 
będzie forma pisemna. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu 
Postępowania Cywilnego . 
 
5. Niniejsza UMOWA wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
6. UMOWĘ niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 
                    ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
 


