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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Przemysłowa 4
e-mail: biuro@pwik.kutno.pl
strona WWW: http://www.pwik.kutno.pl

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 publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych obowiązującego
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.pwik.kutno.pl .

4. Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1, a także formularz
cenowy załącznik nr 2.
Warunki realizacji zadania określono we wzorze umowy z Wykonawcą.
Zestawienie materiałowe niezbędne do dostarczenia materiału oraz wzór umowy
z Wykonawcą zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Zadanie powinno zostać wykonane w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Spełniają warunki udziału w postępowaniu; posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności - wpis do KRS lub CEIDG.
2.Nie podlegają wykluczeniu.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów Wykonawcy potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych
w pkt. 8 ppkt 1, Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 oraz
● aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 8 ppkt. 2


oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy - załącznik Nr 5



oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - załącznik Nr 6

Ponadto Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenie o akceptacji projektu umowy –
załącznik Nr7.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia", na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów
i informacji.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie
pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika winno być załączone do oferty.
2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

13. Waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w PLN.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści 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
(pełonomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby
do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5) Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów
dołączonych do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do oferty.
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) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, winna być sporządzona w jednym
egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone 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.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
4) Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, strony parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
w uprzednio wpisany przez Wykonawcę tekst (czyli wyłącznie w miejscach, w których
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 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) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której
udostępniania jest specyfikacja.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ ,wpłynie po upływie powyższego terminu, lub dotyczy
wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz
zamieści zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.
2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano niniejszą
SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest
specyfikacja.

16. Osoby uprawnione i sposób porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami.
OSOBY DO KONTAKTU - od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
- w zakresie procedury: Danuta Ośrodek tel. 24 2510779, zamowienia@pwik.kutno.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Ryszard Romański tel. 606880973,
ryszard.romanski@pwik.kutno.pl
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej lub faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie, pok. 8 w siedzibie Zamawiającego tj.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie
99-300 Kutno ul. Przemysłowa 4 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
2.

06.02.2019 roku

do godz.

10:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………….
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie
ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno
„Oferta przetargowa na zadanie dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej
w ulicach: Rychtelskiego, Porzeczkowej, Fijałkowskich, Klepy w Kutnie”.

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania
przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym
w pkt 17.1 SIWZ. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

18. Zmiany lub wycofanie oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej 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 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 (paczki)
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.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

19. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Kutnie 99-300 Kutno ul. Przemysłowa 4 , w pomieszczeniu świetlicy.

dnia

06.02.2019 roku

o godz.

10:30

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarcie
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym zawarte
w Formularzu oferty:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

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

21. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową wyrażoną w PLN z dokładnością 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 realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

22. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena ofertowa - waga kryterium 100 pkt.
3. Zasady oceny kryterium:
cena ofertowa najtańszej (w PLN)
Cena ofertowa (Co)=------------------------------------------ X 100 pkt.
cena ofertowa ocenionej (w PLN )
(najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty proporcjonalnie
mniej zgodnie z powyższym wyliczeniem)

23. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej 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
organizacyjne i techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia
dostępne dla Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

24. Uzupełnienie oferty.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli 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
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

25. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia 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 Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2.

Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) 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. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie wraz
z ewentualnymi uzupełnieniami oferty.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków
przewidzianych prawem.

26. Wykluczenie Wykonawcy.

1.Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści § 8 ust. 6,7,8 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
Sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kutnie.
2.Zamawiający zawiadamia wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

27. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do złożenia oferty;
5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki;
7) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

28. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:
a)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,
b) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
c)informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przewiduje
przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

29. Informacje o umowie.

1. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie
krótszym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę,
którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę,
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
- określenie celu gospodarczego,
- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji ww. zamówienia,
- oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji
i rękojmi,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

30. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub przekracza wartość
zamówienia ustaloną przez zamawiającego, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych Sektorowych obowiązującego w PWiK w Kutnie, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
5)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia;
6) wystąpiły inne uzasadnione okoliczności, które powodują, iż prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby nieuzasadnione z powodów celowości
technologicznych, ekonomicznych lub naruszenia zasad konkurencyjności.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia albo zamknięciu postępowania
bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawca może wnieść odwołanie dotyczące wyniku postępowania do Kierownika
Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku postępowania.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z regulaminem, zawierać żądanie, zwięzłe przedstawienie
zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
3. Odwołanie rozpatrywane jest przez Kierownika Zamawiającego w terminie do 5 dni.
4. Decyzja Kierownika Zamawiającego w przedmiocie odwołania jest przekazywana

wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia poprowadzonym w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień publicznych sektorowych, wykonawcy nie przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie Pzp.

Załącznik nr 1 do oferty

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

1
2
3
4
5
6
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa
materiału

Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 250
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 160
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 110
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 90
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 250/250 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/150PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/100 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/80 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100/100 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100/80 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80/80 PN10
Kolano stopowe kołnierzowe
z żeliwa sferoidalnego Ø 100 PN10
Kolano stopowe kołnierzowe
z żeliwa sferoidalnego Ø 80 PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100 L=0,50m PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80 L=0,50m PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa

Jedn.
miary

Ilość

mb

36

mb

840

mb

768

mb

36

szt

1

szt

4

szt

4

szt

8

szt

3

szt

8

szt

1

szt

2

szt

16

szt

4

szt

16

szt

16

16

17

18

19

20
21
22

23

24

25
26
27
28
29
30

31

32

33

34
35
36

sferoidalnego Ø 80 L=0,30m PN10
Skrzynka żeliwna do zasuwowa (duża)

szt

41

Tuleja kołnierzowa Ø 160 SDR17 do
zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 150 PN10
Tuleja kołnierzowa Ø 110 SDR17 do
zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 100 PN10
Tuleja kołnierzowa Ø 90 SDR17 do
zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 80 PN10
Zwężka kołnierzowa z z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/100 PN10
Zwężka kołnierzowa z żeliwa
sferoidalnego Ø 300/250 PN10
Zwężka kołnierzowa z żeliwa
sferoidalnego Ø 250/100 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur żeliwnych Ø 300
PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur PE Ø 250 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur PE Ø 160 PN10
Uszczelka gumowa płaska Ø 250
Uszczelka gumowa płaska Ø 150

szt

12

szt

32

szt

6

szt

1

szt

1

szt

1

szt

1

szt

4

szt

20

szt
szt

10
35

Uszczelka gumowa płaska Ø 100
Uszczelka gumowa płaska Ø 80
Śruby M20 L - 120 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M20 L - 100 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M16 L - 100 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M16 L - 75 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Nakrętki M20 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Nakrętki M16 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Podkładka M20 ze stali ocynkowanej
ogniowo

szt
szt
kg

70
75
130

kg

50

kg

110

kg

90

kg

30

kg

50

kg

20

37

Podkładka M16 ze stali ocynkowanej
ogniowo

kg

50

Wszystkie kształtki żeliwne wodociągowe z żeliwa sferoidalnego.
Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 –
500 m.
Armatura znakowana znakiem budowlanym ''B'' co od 01.05.2004 roku jest bezwzględnym
wymogiem dla stosowania w budownictwie.

Załącznik nr 2 do oferty

FORMULARZ CENOWY

Nazwa
materiału

Jedn.
miary

Ilość

mb

36

mb

840

mb

768

mb

36

szt

1

szt

4

szt

4

szt

8

szt

3

szt

8

szt

1

szt

2

szt

16

szt

4

szt

16

szt

16

16

Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 250
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 160
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 110
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 90
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 250/250 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/150PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/100 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/80 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100/100 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100/80 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80/80 PN10
Kolano stopowe kołnierzowe
z żeliwa sferoidalnego Ø 100 PN10
Kolano stopowe kołnierzowe
z żeliwa sferoidalnego Ø 80 PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100 L=0,50m PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80 L=0,50m PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80 L=0,30m PN10
Skrzynka żeliwna do zasuwowa (duża)

szt

41

17

Tuleja kołnierzowa Ø 160 SDR17 do

szt

12

Lp.

1
2
3
4
5
6
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT
%

Kwota
VAT

Wartość
brutto

18

19
20
21
22

23

24

25
26
27
28
29
30

31

32

33
34
35
36
37

zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 150 PN10
Tuleja kołnierzowa Ø 110 SDR17 do
zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 100 PN10
Tuleja kołnierzowa Ø 90 SDR17 do
zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 80 PN10
Zwężka kołnierzowa z z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/100 PN10
Zwężka kołnierzowa z żeliwa
sferoidalnego Ø 300/250 PN10
Zwężka kołnierzowa z żeliwa
sferoidalnego Ø 250/100 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur żeliwnych Ø
300 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur PE Ø 250 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur PE Ø 160 PN10
Uszczelka gumowa płaska Ø 250
Uszczelka gumowa płaska Ø 150
Uszczelka gumowa płaska Ø 100
Uszczelka gumowa płaska Ø 80
Śruby M20 L - 120 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M20 L - 100 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M16 L - 100 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M16 L - 75 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Nakrętki M20 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Nakrętki M16 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Podkładka M20 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Podkładka M16 ze stali ocynkowanej
ogniowo

OGÓŁEM

szt

32

szt

6

szt

1

szt

1

szt

1

szt

1

szt

4

szt

20

szt
szt

10
35

szt
szt
kg

70
75
130

kg

50

kg

110

kg

90

kg

30

kg

50

kg

20

kg

50

_______________________________________
/ pieczęć i podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 3 do oferty

………………………………….

……………………

( pieczęć adresowa Firmy Wykonawcy)

( miejscowość, data)

OFERTA
DLA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE
Przystępując do przetargu składam ofertę na zadanie „Dostawa materiałów do budowy
sieci wodociągowej w ulicach: Rychtelskiego, Porzeczkowej, Fijałkowskich i Klepy
w Kutnie”.

Dane o Wykonawcy ( wykonawcach – w przypadku oferty wspólnej*):
………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………
( adres wykonawcy)
NIP ……………………………………………………………………………………
REGON
…………………………………………………………………………………………
Nr telefonu
…………………………………………………………………………………………

Nr faxu
………………………………………………………………………………………….
e-mail
…………………………………………………………………………………………..
Konto bankowe Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………

I. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym
stanowiącym integralną część niniejszej oferty za cenę:
Łączna wartość oferty netto …………………PLN ( słownie:…………………………
……………………………);
Łączna wartość oferty brutto ……………….PLN ( słownie:………………………….
……………………………).
II. OŚWIADCZAM, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia
umownego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy
na warunkach określonych w ogłoszeniu i wzorze umowy oraz w miejscu
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
IV. DEKLARUJĘ , że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone
w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.
* niepotrzebne skreślić

………………………………..
( podpis Wykonawcy)

Załączniki do oferty:
1. Formularz cenowy - załącznik Nr 2
2. Formularz oferty - załącznik Nr 3
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 4
oraz aktualny wpis do KRS lub CEIDG.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wykonawca składa oświadczenia:

4.
5.
6.
7.
8.



oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy - załącznik Nr 5



oświadczenie w zakresie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy - załącznik Nr 6

Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 7.
Karty katalogowe wyrobów.
Aprobaty techniczne.
Deklaracje zgodności PN/EN.
Aktualne atesty PZH.

Załącznik Nr 4 do oferty

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………..
Miejscowość

………………………………………….Data …………………….

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówienie dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.

……………………………………..
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do oferty

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………..
Miejscowość

………………………………………….Data …………………….

Oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………..
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do oferty

OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………..
Miejscowość

………………………………………….Data …………………….

Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję nie zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

……………………………………..
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do oferty

……………………………………..
/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym projektem umowy i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

…………………………………………………………
/pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/nych/

UMOWA/PROJEKT
w dniu __________________roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
ul. Przemysłowa 4 zarejestrowanym pod numerem KRS 0000018094 –
dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
I Sekcja, o kapitale zakładowym 28 527 000,00 PLN, kapitał wpłacony w całości,
reprezentowanym przez:

1. _________________________

NIP: 775-00-00-597
REGON: 610342903
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
wpisaną/ym
w dniu ……………………..roku do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS……………… prowadzonego przez ………………………………..
w …………….. ……. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
lub wpisanym w dniu …………….. roku do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez ……………………. pod numerem……………………
zwaną/ym w dalszej części WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :
1. ……………………………….

2……………………………………..

NIP ……………………….
REGON ……………………..
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty
wykonawcy zgodnie z art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie.
§ 1. Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
materiałów do budowy sieci wodociągowej w ulicach: Rychtelskiego,
Porzeczkowej, Fijałkowskich i Klepy w Kutnie określonych w załączniku do
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu
niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym
i wartościowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.
§ 2. Ceny
1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za towar zgodnie
z załącznikiem do umowy .
2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres trwania umowy.
§3. Dostawy i sposób ich realizacji
1. Towar będzie dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego
(do jego siedziby, albo na budowę) transportem Wykonawcy bez dodatkowych
opłat w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym
przez Zamawiającego.
2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
3. Na towar Wykonawca obowiązany jest posiadać: aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności z PN/EN, karty katalogowe wyrobów, aktualne atesty PZH.
§4. Płatności
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony towar nastąpi na podstawie
faktury zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na
konto jak na fakturze w terminie 60 dni od daty jej wystawienia.
§ 5. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją Producenta.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy
od wad i może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

i wolny

3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego. Wykonawca
zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego towaru i pokrycia
kosztów Zamawiającego.
4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty
zgłoszenia.
§ 6. Kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują
się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w dostawie w terminie
uzgodnionym przez strony,
- w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w niezałatwieniu reklamacji
w terminie uzgodnionym przez strony.
Zamawiający dokona potrącenia kwot kar umownych bezpośrednio przy zapłacie
faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
- w wysokości 20 % wartości umownej zamówienia pomniejszonej o wartość
zamówienia zrealizowanego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Wysokość kary umownej, wynikającej ze zwłoki w realizacji dostawy może ulec
zmianie, jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia
ostatecznego zakończenia realizacji wiarygodny dowód, iż zwłoka nastąpiła
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- w wysokości 20 % wartości umownej zamówienia pomniejszonej o wartość
zamówienia zrealizowanego, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku
wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych,
poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Umowa będzie realizowana w ciągu 6 miesięcy od daty jej zawarcia.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednotygodniowym
terminem wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za
zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej
z zastrzeżeniem ust.4.
4. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty.
5. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym i w niniejszej umowie
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie
publicznym.
6. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych wyżej powinno nastąpić
w terminie jednego tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za część wykonaną umowy do dnia odstąpienia od umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. W dniu zawarcia umowy maksymalna nominalna wartość zobowiązania
wynikającego z umowy wynosi : ………………zł + podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.
11. W razie wystąpienia okoliczności, które powodowałyby przekroczenie
wartości, o której mowa wyżej Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża
zgodę na natychmiastowe rozwiązanie umowy.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowi:
 Formularz cenowy – załącznik do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik do umowy
FORMULARZ CENOWY
Nazwa
materiału

Jedn.
miary

Ilość

mb

36

mb

840

mb

768

mb

36

szt

1

szt

4

szt

4

szt

8

szt

3

szt

8

szt

1

szt

2

szt

16

szt

4

szt

16

szt

16

16

Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 250
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 160
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 110
Rura HD PE 100,SDR 17 RC PN10,
Ø 90
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 250/250 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/150PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/100 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/80 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100/100 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100/80 PN10
Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80/80 PN10
Kolano stopowe kołnierzowe
z żeliwa sferoidalnego Ø 100 PN10
Kolano stopowe kołnierzowe
z żeliwa sferoidalnego Ø 80 PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 100 L=0,50m PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80 L=0,50m PN10
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego Ø 80 L=0,30m PN10
Skrzynka żeliwna do zasuwowa (duża)

szt

41

17

Tuleja kołnierzowa Ø 160 SDR17 do

szt

12

Lp.

1
2
3
4
5
6
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT
%

Kwota
VAT

Wartość
brutto

18

19
20
21
22

23

24

25
26
27
28
29
30

31

32

33
34
35
36
37

zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 150 PN10
Tuleja kołnierzowa Ø 110 SDR17 do
zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 100 PN10
Tuleja kołnierzowa Ø 90 SDR17 do
zgrzewania doczołowego z kołnierzem
stalowym luźnym Ø 80 PN10
Zwężka kołnierzowa z z żeliwa
sferoidalnego Ø 150/100 PN10
Zwężka kołnierzowa z żeliwa
sferoidalnego Ø 300/250 PN10
Zwężka kołnierzowa z żeliwa
sferoidalnego Ø 250/100 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur żeliwnych Ø
300 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur PE Ø 250 PN10
Kołnierz zaciskowy z pierścieniem
zabezpieczającym przed
przesunięciem do rur PE Ø 160 PN10
Uszczelka gumowa płaska Ø 250
Uszczelka gumowa płaska Ø 150
Uszczelka gumowa płaska Ø 100
Uszczelka gumowa płaska Ø 80
Śruby M20 L - 120 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M20 L - 100 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M16 L - 100 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Śruby M16 L - 75 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo z gwintem na
całej długości
Nakrętki M20 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Nakrętki M16 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Podkładka M20 ze stali ocynkowanej
ogniowo
Podkładka M16 ze stali ocynkowanej
ogniowo

OGÓŁEM

szt

32

szt

6

szt

1

szt

1

szt

1

szt

1

szt

4

szt

20

szt
szt

10
35

szt
szt
kg

70
75
130

kg

50

kg

110

kg

90

kg

30

kg

50

kg

20

kg

50

_______________________________________
/ pieczęć i podpis Wykonawcy/

