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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: 21 829 000,00 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 – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą  
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę . 
 
3. Tryb udzielania zamówienia. 
Przetarg pisemny poniżej 14 000 EURO, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, prowadzone 
w trybie przetargu pisemnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego zgodnie z z Uchwałą Nr 7/2009 
Zarządu Wodociągi spółka z o.o. w Głuchołazach z dnia 03.06.2009 r. w sprawie procedury udzielania 
zamówień w „Wodociągi” spółka z o.o. w Głuchołazach wynikających z ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp oraz jej aktów wykonawczych.  
 
 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
   Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach, 

ul. Andersa 94 – DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 
 
Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty remontowo-budowlane obejmujące: 

1. Wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi  o gr. 12 cm metodą lekką 
mokrą. 

2. Wykonanie wymiany obróbek blacharskich i rur spustowych odwodnienia dachu. 
3. Malowanie ochronne obróbek blacharskich, rur spustowych i drzwi stalowych do kotłowni. 
4. Malowanie elewacji budynku po wykonaniu docieplenia. 
5. Wykonanie daszka  z poliwęglanu nad wejściem do budynku. 
6. Wyłożenie cokolika budynku płytkami ceramicznymi elewacyjnymi . 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót do wykonania – wg załączonego przedmiaru robót . 
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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 dnia 30 listopada 2010 r.  
 
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 niniejszego postępowania  
2.  spełniają warunki dotyczące :  
a/posiadania wiedzy i doświadczenia 
b/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 
c/znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  
d/ wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) jako wykonawca lub 
podwykonawca co najmniej 2 zadania porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania, 
polegających na ociepleniu ścian budynku o wartości min. 50 000 PLN netto., każde.. 
  
Na potwierdzenie spełnienia w/w wymienionych warunków Wykonawca dołączy do Oferty  

 oświadczenie o  spełnianiu warunków opisanych w pkt 2 (załącznik nr 4 SIWZ), 
Dopuszcza się możliwość złożenia jednego wspólnego oświadczenia opisanego powyżej ,pod 
warunkiem, iż 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być 
złożony przez każdego wykonawcę. 

 W celu potwierdzenia spełniania opisanego w pkt.2.d warunku, Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz określonych jak wyżej wykonanych robót, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz dołączyć dokumenty od 
zamawiających potwierdzające, że roboty te zostały zakończone i wykonane zgodnie ze 
sztuką budowlaną (opinie, referencje, protokoły, itp.) 

 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie analizy 
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dokumentów załączonych do oferty wg formuły: spełnia – nie spełnia. 
UWAGA: 
Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca  złoży 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że: 
nie otwarto  jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
 

 

11.     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 złożyć 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 ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
2) oddzielnie przez każdego 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 należących do Konsorcjum, 
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
6) wykluczenie możliwości 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 nienależyte wykonanie 
zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

5. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 



SIWZ :   Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach, ul. Andersa 
94 – DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4

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. 

12.     Wadium. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu  
 

13.     Wymagania     dotyczące     zabezpieczenia     należytego     wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy  

14.     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). 

15.     Opis sposobu przygotowania oferty. 

1.  Wymagania podstawowe. 
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 
3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych 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 upoważnione, 

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

6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
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, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
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oraz inne podobne materiały. żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

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

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

nie większy niż A 4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A 4, dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
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 złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez 
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 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 należy 
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 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 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 może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 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) Wypełniony przedmiar robót  
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 
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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) wykaz określonych wykonanych robót, sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz dołączyć dokumenty od zamawiających 
potwierdzające, że roboty te zostały zakończone i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną 
(opinie, referencje, protokoły, itp.) 

 
            e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru,  
 

16.     Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

  Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym:  
Pan Augustyn Fornal  

tel. +48 77 4391 622 
fax. +48 77 439 17 42 

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

17.     Miejsce termin i sposób złożenia ofert. 

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy w sekretariacie w 
nieprzekraczającym terminie: 

 do dnia 15 października 2010 r do godziny  10:00  

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

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

48-340 Głuchołazy, Polska 
Oferta w postępowaniu na: 

Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach, ul. Andersa 94 – 
DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 

 
Nie otwierać przed dniem: 15 października 2010 r. do godziny 10:15 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby Zamawiającego. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy . 

18.    Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1.   Skuteczność zmian lub wycofania oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu do składania ofert. 

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

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

19.     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 15 października 2010 r. o godzinie 10:15  

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 każdej z ofert, poda obecnym: 
 

a) stan i ilość 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 
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20.     Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca  pozostaje  związany  złożoną  ofertą przez okres  30 dni.  Bieg  terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

21.     Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona 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 z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą i znajomością techniczną Wykonawca, w celu 
obliczenia ceny wypełnia przedmiar robót .Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć , że stawki 
podatku VAT dla poszczególnych elementów kształtują się na poziomie 22 %. 

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

3.  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 mowa 
w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez 
Zamawiajacego poprawienie omyłki  

4. Jeżeli złożono 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. 

22.     Kryteria oceny ofert. 

1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną   złożone   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 
może otrzymać oferta 

1) Cena ( C ) 100 % 100 punktów 
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3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ). 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

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

C i 
gdzie: 

Pi(C)   I ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 
Cmin     najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ____________  
C i       cena oferty „i" _______________________________________________  

Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena". 

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

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

23.     Tryb oceny ofert. 

1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  
a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
 

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, że złożenie 

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, niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 
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3. Oferta z rażąco niską ceną. 
1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 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 złożył wyjaśnień lub 
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Uzupełnienie oferty. 
1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia   i   dokumenty   powinny   
potwierdzać   spełnienie   przez   Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż  
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

  2) Zamawiający   może   także   wezwać  Wykonawców  w   wyznaczonym   przez   siebie terminie,    
do    złożenia    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 . 

6. Unieważnienie postępowania. 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

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

 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

 4)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej  unieważnieniu umowy . 

 
 

 

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, 
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2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, 

3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli 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 złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
w każdym 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. 

10. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej. 
Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w niniejszym  
postępowaniu, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi 
na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji. 

24. 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 zawartym w części II SIWZ. 

2.  Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
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   tożsamy   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.11.4. 

4. Zamawiający zawiera umowę niezwłocznie po wyborze oferty . 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 
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25.     Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

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

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer 

       +48 77 439 17 42, 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 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, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12, 
48-340 Głuchołazy, Polska 

z dopiskiem: Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody                     w 
Głuchołazach, ul. Andersa 94 – DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 

 
Nr ref. 4/2010 

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

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

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

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

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

27.     Zmiany postanowień zawartej umowy. 

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

2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości 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 może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający 

bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń 
uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez 
możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany 
terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, 
na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, 

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 Kosztorys ślepy  

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 Wykaz wykonanych robót  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści Załączników. 
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Załącznik nr 1  Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY  
DLA PRZETARGU PISEMNEGO 

 
Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody  w Głuchołazach, ul. 

Andersa 94 – DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 
 
 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/2010 
 
1.   ZAMAWIAJĄCY: 
 
Wodociągi sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska 
 
2.   WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona 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) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

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 należny podatek VAT: .............................................. PLN 
co czyni łącznie cenę: ....................................................... PLN 
(słownie: 

........................................................................................................................ PLN) 
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert 
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II 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 zależności od swego składu. 
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i zrozumiałem(mieliśmy), sprawdziłem(liśmy) te dokumenty i stwierdziłem(liśmy), że nie 
zawierają żadnych 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 oraz 
zobowiązuję(emy)., 

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

9) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom2. 

Numer 
pozycji z 
Przedmiaru 
Robót 

Nazwa części zamówienia  

  
  

 
10) udzielamy gwarancji wykonanych robót budowlanych na okres 36 miesięcy  

5. Podpisy: 
 
lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych
) do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 2  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/2010 
 
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) 
   
   

 
Wypełniony kosztorys ofertowy  

 

Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach, ul. 
Andersa 94 - docieplenie ścian budynku 

Lp. Kod CPV 
Podstawa 
wyceny Opis pozycji kosztorysowej JM Ilość 

Cena 
jednost. 

Wartość 
netto, zł. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
45210000-2 

KNR 2-
02 1604-

01 

Rusztowanie zewnętrzne rurowe o 
wys. do 10,0 m m² 346,59 

    

2 

45210000-2 

KNR 0-
23 2611-

02 

Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką mokrą – 
jednokrotne gruntowanie emulsją 

ATLAS UNI-GRUNT 

m² 356,71 

    

3 

45210000-2 

KNR 0-
23 2612-

01 

Ocieplenie ścian budynku płytami 
styropianowymi o gr. 12 cm system 

STOPTER – przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian  

m² 325,80 

    

4 

45210000-2 

KNR 0-
23 2612-

02 

Ocieplenie ścian budynku płytami 
styropianowymi o gr. 3 cm system 

STOPTER – przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży 

m² 30,91 

    

5 

45210000-2 

KNR 0-
23 2612-

04 

Ocieplenie ścian budynku płytami 
styropianowymi   system STOPTER 
– przymocowanie płyt styropiano- 

wych do ścian za pomocą dybli 
plastikowych 

szt. 1304 
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6 

45210000-2 

KNR 0-
23 2612-

08 

Ocieplenie ścian budynku płytami 
styropianowymi   system STOPTER 
– ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem aluminiowym 

m 187,14 

    

7 

45210000-2 

KNR 0-
23 2612-

06 

Ocieplenie ścian budynku płytami 
styropianowymi   system STOPTER 

– przyklejenie warstwy siatki z 
włókna szklanego na ścianach  

m² 325,80 

    

8 

45210000-2 

KNR 0-
23 2612-

07 

Ocieplenie ścian budynku płytami 
styropianowymi   system STOPTER 

– przyklejenie warstwy siatki z 
włókna szklanego na ościeżach 

m² 30,91 

    

9 

45210000-2 

KNR 0-
23 0931-

01 

Wyprawa elewacyjna cienko – 
warstwowa  z tynku mineralnego 
ATLAS CERMIT SN 20 gr. 2 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio 
wykonanym podłożu – nałożenie 
podkładowej masy tynkarskiej 

m² 325,80 

    

10 

45210000-2 

KNR 0-
23 0931-

02 

Wyprawa elewacyjna cienko – 
warstwowa  z tynku mineralnego 
ATLAS SN 20 gr. 2 mm wykonana 
ręcznie na uprzednio wykonanym 

podłożu – ściany płaskie i 
powierzchnie poziome 

m² 325,80 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

45210000-2 

KNR-W  
4-01 

0545-07 

Rozebranie obróbek murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nadającej się 
do użytku 

m² 26,26 

    

12 
45210000-2 

KNR-W  
4-01 

0545-06 

Rozebranie rur spustowych z 
blachy nie nadającej się do użytku m 16,4 

    

13 
45210000-2 

KNR 2-
02 0510-

02 

Rury spustowe o średnicy 12 cm z 
blachy stalowej ocynkowanej m 16,4 

    

14 

45210000-2 

KNR-W    
2-02   

0514-02 

Obróbki z blachy stalowej ocynko -  
wanej przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm – 
parapety, ogniomur 

m² 29,58 

    

15 
45210000-2 

KNR-W    
2-02    

1518-02 

Dwukrotne malowanie ochronne 
rur spustowych o śr. do 150 mm 

farbami poliwinylowymi 
m 16,4 
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16 

45210000-2 

KNR-W    
2-02    

1518-06 

Dwukrotne malowanie ochronne   
farbami poliwinylowymi elementów 
metalowych o pow. do 0,5  m² - 

parapety 

m² 6,75 

    

17 

45210000-2 

KNR-W    
2-02    

1518-07 

Dwukrotne malowanie ochronne   
farbami poliwinylowymi elementów 
metalowych o pow. ponad 0,5  m² 

- ogniomur 

m² 29,71 

    

18 
45210000-2 

KNR      
AT-31  

0601-02 
Malowanie elewacji farbą silikatową m² 356,71 

    

19 

45210000-2 

Kalkulacj
a własna 

Wykonanie i montaż daszka z 
poliwęglanu na stelażu z profili 

aluminiowych                          
m² 1,5 

    

20 
45210000-2 

KNR 4-
01 0701 / 

03 
Zbicie starego cokolika budynku z 

zaprawy cementowej 
m² 7,91 

    

21 

45210000-2 

KNR 4-
01 0713 / 

02 
Oczyszczenie z farby olejnej 

podestu i stopni schodowych  – 
przygotowanie podłoża do 

wyłożenia płytek ceramicznych 

m² 1,80 

    

22 

45210000-2 

KNR 2-
02 0921 / 

02 
Wyłożenie płytkami ceramicznymi 
elewacyjnymi cokolika budynku 

oraz podestu i stopni schodowych 
przy wejściu do budynku 

m² 9,71 

    

23 
45210000-2 

KNR 4-
02 0234 / 

10 
Demontaż osadników deszczowych 

żel.-kan. DN 150 mm 
szt. 2 

    

24 
45210000-2 

KNR 2-
15 0206 / 

05   
Podejścia kanalizacyjne DN 150 

mm pod osadniki deszczowe 
szt. 2 

    

25 
45210000-2 

KNR 2-
15 0211 / 

03  

Montaż osadników deszczowych 
żel.-kan. DN 150 mm  

szt. 2 
    

 
 

PODPIS(Y): 
lp. Nazwa(y) 

Wykonawc
y(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(ci
e) 

Wykonawc
y (ów)  

Miejscowość  
i data 
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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 4/2010 

Dotyczy przetargu pisemnego na:  
Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody  w Głuchołazach, ul. Andersa 94 – 

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12 
48-340 Głuchołazy, Polska 

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

Wykonawcy(ów) 
  

  

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1.  Są mi (nam) znane warunki wykluczenia z niniejszego zamówienia a są nimi :  

Z niniejszego postępowania wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli 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, jeżeli 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, rozłożenie 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 
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także 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 także 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 także 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 także 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 także 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. Mając powyższe na uwadze oświadczamy , że nie podlegamy  podlegam(y) wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia . 

 
PODPIS(Y): 

l.p. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

     

2) 

     



SIWZ :   Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach, ul. Andersa 94 – 
DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 21

3) 
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 4/2010 
Dotyczy przetargu pisemnego na:  
Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach, ul. Andersa 94 – 

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12 
48-340 Głuchołazy, Polska 

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

Wykonawcy(ów) 
  

  

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  

Remontu budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody   w Głuchołazach, 
ul. Andersa 94 – DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 

 

 
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli 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. 
PODPIS(Y): 

l.p. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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1) 

2) 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 4/2010 
Dotyczy przetargu pisemnego na:  
Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach, ul. Andersa 94 – 

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12 
48-340 Głuchołazy, Polska 

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

Wykonawcy(ów) 
  

  

  

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia: 
Lp. Nazwa, rodzaj i zakres 

robót budowlanych 
(należy określić w 

sposób umożliwiający 
ocenę spełnienia 

warunku)    

Wartość  
netto 
roboty 
(PLN) 

 

Data wykonania robót w 
okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu 
składania ofert 

Odbiorca 
robót oraz 
miejsce 

wykonania 
robót 

 

Nazwa 
Wykonawcy 

 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  

 
 
 

     

2. 
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3.   
 
 
 

     

4.   
 
 
 

     

 
 
W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Część II 

Wzór umowy 

UMOWA nr……………….. 

Zawarta w dniu .........2010r. pomiędzy „Wodociągi” Spółką z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 
Głuchołazy, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000022810, 
Kapitał Zakładowy: 21.013.000,00 zł, NIP 755-000-63-65, REGON 530569528, zwaną dalej 
"Zamawiającym" reprezentowaną przez : 

1. 

2. 

a 

(Nazwa ; Nr wpisu do rejestru sądowego / Nr ewidencji działalności gospodarczej …………….  
prowadzonej przez ………………………. ; NIP; REGON) 

zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez: 

o następującej treści: 

§ 1. 
1. W wyniku przeprowadzonego w dniu ……….....postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu pisemnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego zgodnie z Uchwałą Nr 7/2009 
Zarządu Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach z dnia 03.06.2009 r. w sprawie procedury 
udzielania zamówień w „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach wynikających z ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp oraz jej aktów wykonawczych. 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont budynku administracyjno- 
technicznego Rejonu Ujęcia Wody w Głuchołazach ul. Andersa 94 – docieplenie ścian 
budynku. 
 
2. Szacunkowy zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

2.1. Wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi  o gr. 12 cm metodą 
lekką mokrą. 
2.2. Wykonanie wymiany obróbek blacharskich i rur spustowych odwodnienia dachu. 
2.3. Malowanie ochronne obróbek blacharskich, rur spustowych i drzwi stalowych do kotłowni. 
2.4. Malowanie elewacji budynku po wykonaniu docieplenia. 
2.5. Wykonanie daszka  z poliwęglanu nad wejściem do budynku. 
2.6. Wyłożenie cokolika budynku płytkami ceramicznymi elewacyjnymi. 

  3.Inwestycja zostanie wykonana z materiałów oraz wyrobów dostarczonych przez 
Wykonawcę, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 
budowlane i odpowiadających wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz dokumentacji projektowej. 
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§ 2. 

1.* Wykonawca oświadcza, że cały zakres przedmiotu umowy wykona własnymi siłami. 

1*. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania robót Podwykonawcom, 
w następującym zakresie: 
1.  
1) 
2) 
3) 
 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia 
mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z zakresem robót 
przewidzianych do wykonania nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 2, zdanie drugie stosuje się 
odpowiednio. 
4. Umowy, o których mowa powyżej powinny być sporządzone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę. 
6. Każdorazowo Wykonawca dołączy do faktury oświadczenie podwykonawców, że ich 
wymagalne roszczenia z tytułu realizacji prac zostały zaspokojone. W przypadku 
stwierdzenia, że Wykonawca narusza zasady rozliczeń z podwykonawcą, Zamawiający może 
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia płatności jego 
podwykonawcom. 
7.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

§ 3. 
1. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy. Czas realizacji robót budowlanych wynikających z przedmiotu 
zamówienia nie może przekroczyć terminu 30 listopada 2010 r. 
2. Przez zakończenie przedmiotu umowy strony uważają podpisanie protokołu 
końcowego odbioru robót.  

§ 4. 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą rozliczeń zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe, , które 
wyraża się kwotą netto: ................................................................................................ zł 

słownie: ............................................ ..zł 
plus podatek VAT: ............................... zł 
słownie ............................................ …zł 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: …zł 
słownie: ............................................ ..zł. 

* niepotrzebne skreślić 

§ 5. 
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1. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie się odbywało na podstawie faktur 
przejściowych wystawionych w oparciu o protokół odbioru wykonanych robót, 
potwierdzonych przez Koordynatora robót ze strony Zamawiającego. Należności za roboty 
wykonane przez Wykonawcę będą uiszczane na jego konto nr. …………… w banku. 
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni licząc od daty ich doręczenia 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez Koordynatora robót ze strony 
Zamawiającego, i potwierdzeniem braku wymagalnych należności wobec zgłoszonych 
podwykonawców. 
3. Nieterminowe uiszczanie należności przez Zamawiającego spowoduje naliczenie odsetek 
ustawowych, liczonych w stosunku rocznym. 

§ 6. 
1. Strony zgodnie potwierdzają, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, 
stanowi integralną część Umowy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania terenu budowy, 
b) zapewnienia koordynatora robót , 
c) zapłaty wynagrodzenia. 

§ 7. 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. wykonania prac, o których mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
uzgodnionymi z Koordynatorem robót i zmianami podjętymi w trakcie realizacji inwestycji, 
2. wykonania na swój koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczęciem prac 
budowlanych, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa. 
3. utrzymywania terenu i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz odpowiedniego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych  
i usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych. Zakazuje się rozpalania ognisk i palenia jakichkolwiek materiałów na 
terenie budowy. 

4. utrzymania w czystości dróg przylegających do terenu budowy. W razie niewykonania 
tego obowiązku Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności innej 
firmie kosztami obciążając Wykonawcę (po uprzednim pisemnym upomnieniu 
wykonawcy). 

5. uporządkowania teren budowy i po zakończeniu robót przekazania go Zamawiającemu 
do dnia odbioru robót. 

6. zapewnienia stałego nadzoru technicznego. 
7. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

 podwykonawców. 
8. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót, ich części bądź urządzeń 

zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawcę w toku realizacji zadania. 
9. Spełnienia pozostałych wymagań i obowiązków określonych w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

§ 8. 
1.Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów poprzedzonych 
zgłoszeniem przez Wykonawcę: 
1)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od zgłoszenia, 
2)odbiór częściowy w terminie 7 dni od zgłoszenia, 
3)odbiór końcowy i przejęcie robót w terminie 14 dni od zgłoszenia  
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§ 9. 
Wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji: na okres 36 miesięcy określonych Kartą 
Gwarancyjną, licząc od daty odbioru końcowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 10. 

A. Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
c) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie tytułu egzekucyjnego, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od daty przekazania placu 

budowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 
1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od nie wykonanej części Umowy 
w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę poszczególnych 
faktur, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

2.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
 
B. Kary umowne  
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących 

wypadkach i wysokościach: 
a) w przypadku ujawnienia przez Zamawiającego  zatrudnienia innych 

podwykonawców , niż określonych w § 2 niniejszej Umowy, w wysokości 3 % 
łącznego wynagrodzenia umownego * 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie , 

c) za przerwę w wykonywaniu robót dłuższej niż 14 dni z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego lub spowodowanych siłą wyższą, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, 

d) za nie wykonanie zlecenia w terminie wynikającym z § 3 w wysokości 0,1 %  
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

e) za odstąpienie od realizacji umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % 
wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur przejściowych . 
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* w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców  

 

§ 11. 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót 

w sprawie zamówienia publicznego, Strony niniejszej umowy są zobowiązane przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie roszczenia,  
3. Otrzymujący roszczenie, ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty jego zgłoszenia. 
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w 

terminie o którym mowa w ust. 3 kierujący roszczenie, uprawniony jest do wystąpienia na 
drogę sądową. 

5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy 
rzeczowo sąd powszechny według właściwości dla Zamawiającego. 

§ 12. 
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalne jest, pod rygorem nieważności, dokonywanie istotnych zmian 

postanowień niniejszej Umowy innych niż Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
4. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany 
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) zmian terminów wykonania zamówienia będących następstwem zaistnienia siły 
wyższej, 

3) zmiany parametrów materiałów budowlanych na równoważne, 
4) zmian które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, 
5) zmian poprawiających sprawność lub zwiększających jakość zakończonych robót 

dla Zamawiającego, 
6) zmiany terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które 

Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia 
okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie 
przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych 
okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu 
zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, 
konieczności zmiany terminu umownego, 

7) zmiany Wykonawcy w związku z sukcesja generalną, przekształceniami spółek 
handlowych, zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa. 

5. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu 
cywilnego. 

6. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach , w tym: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Załącznik Nr 1 do umowy 

Karta gwarancyjna nr      /2010 

określająca uprawnienia Zamawiającego (w tym Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości 

I. Przedmiot karty gwarancyjnej. 
Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ............. J2010  z dnia
 ....................................................................... 2010r. 

II. Nazwa obiektu. 
Remont budynku administracyjno-technicznego Rejonu Ujęcia Wody   w Głuchołazach, ul. 

Andersa 94 – DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU. 
. 

 
III. Lokalizacja - 
miejscowość.  
województwo opolskie, powiat nyski, gmina Głuchołazy 

 
 
IV. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji. 
Gwarancja obejmuje roboty budowlane 

V. Data odbioru końcowego 

 

VI.        Oświadczenie Wykonawcy 
Wykonawca oświadcza: 
1) że roboty budowlane objęte niniejszą kartą gwarancyjną zostały wykonane zgodnie 
z umową nr   z dnia    2010 roku, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno -budowlanymi, 
2) że stworzył konieczne podstawy formalno - prawne oraz warunki organizacyjne 
i techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie, 
co wykazuje w załączonym ich opisie stanowiącym załącznik do Karty gwarancyjnej. 

VI.        Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się: 
1) do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego 

przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania gwarancji w następujących terminach: 
wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich 
zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie 
jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody 
w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od 
daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu, w czasie uzgodnionym  
z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika, 

2)do ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika w przypadku 
usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego części w celu zminimalizowania ograniczeń  
i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami, 
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 3)  do pisemnego stwierdzenia usunięcia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Użytkownika  
w wymaganej formie o dokonaniu naprawy. 

VII. Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował usuwaniem 
wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie. 

VIII. Obowiązki Zamawiającego. 
Zamawiający (w tym Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania protokołu odbioru 
robót w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia. 

IX. Inne warunki gwarancji. 
 Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

- siły wyższej, 
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie 

użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania, 
- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 

X. Okres gwarancji. 
Okres gwarancji wynosi …………………………… (słownie:………………lat) od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych 
w protokole odbioru końcowego. 

XI. Okres rękojmi. 
Okres rękojmi – 12 miesięcy  

Podpis  

Wykonawcy 

 


