ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 MIKOŁÓW
UL. KOLEJOWA 2
TEL. (32) 324 26 00

ZNAK SPRAWY: ZGL/KZP/07/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 207.000 euro:
Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na
potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie
prowadzonych w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na
rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
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I. Zamawiający
Zakład Gospodarki Lokalowej
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
tel. (32) 324 26 00;
fax.(32) 324 26 12
NIP:635-00-11-970
REGON: 270547060
adres www.zgl.mikolow.eu
e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 700-1600, wtorek - czwartek 700-1500, piątek 700-1400
II. Informacje o trybie i stosowaniu przepisów
1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 Prawa zamówień publicznych.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z dodatkami od nr 1 do 6 kompletny
dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia przedmiotowego
postępowania.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
44220000-8 - Stolarka budowlana
44221100-6 - Okna
44411700-1 - Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
2. Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów wewnętrznych i
zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby remontów budynków
mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie prowadzonych w ramach projektu „Gminne programy
aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”
Dostawa przedmiotu zamówienia oprócz transportu obejmuje również rozładunek i wniesienie do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego w miejscu dostawy określonym w pkt.4. Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych niebezpieczeństw związanych z transportem, rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu
zamówienia.
3.Zamówienie podzielone zostało na 2 części:
CZĘŚĆ I – dostawa stolarki okiennej wraz z nawiewnikami , parapetami oraz materiałami pomocniczymi
CZĘŚĆ II – dostawa mis ustępowych z dolnopłukiem
CZĘŚĆ I - dostawa stolarki okiennej wraz z nawiewnikami, parapetami oraz materiałami
pomocniczymi
OKNA PCV W KOLORZE BIAŁYM
1.Małe okno o wymiarach: szerokość = 380 mm, wysokość = 590 mm (zewnętrzny wymiar ramy) - 1 sztuka
(załącznik nr 1 w dodatku nr 6 do siwz),
 jednoskrzydłowe rozwierne.
2.Średnie okna o wymiarach:
a)szerokość = 880 mm, wysokość = 1440 mm (zewnętrzny wymiar ramy) – 1 sztuka (załącznik nr 2
w dodatku nr 6 do siwz),
b)szerokość = 840 mm, wysokość = 1430 mm (zewnętrzny wymiar ramy) – 1 sztuka (załącznik nr 2
w dodatku nr 6 do siwz),
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- dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym, w skrzydłach podział szyby przy pomocy szczebliny poziomej,
jedno skrzydło uchylno-rozwierane, drugie skrzydło rozwierane,
- okna należy wyposażyć w parapety wewnętrzne pcv w kolorze marmurek o wymiarach: szerokość 250
mm, długość 1150 mm, z kompletem zakończeń do każdego parapetu,
- okna należy wyposażyć w parapety zewnętrzne ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze brąz o
wymiarach: szerokość 230 mm, długość 820 mm z kompletem zakończeń do każdego parapetu;
- 1 szt. średnich okien należy wyposażyć w ciśnieniowy nawiewnik powietrza zewnętrznego,
3. Duże okna o wymiarach szerokość = 1010 mm, wysokość = 1820 mm (zewnętrzny wymiar ramy) – 10
sztuk (załącznik nr 2 w dodatku nr 6 do siwz),
- dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym, w skrzydłach podział szyby przy pomocy szczebliny poziomej,
jedno skrzydło uchylno-rozwierane, drugie skrzydło rozwierane,
- okna należy wyposażyć w parapety wewnętrzne pcv w kolorze marmurek o wymiarach: szerokość 300
mm, długość 1250 mm, z kompletem zakończeń do każdego parapetu,
- okna należy wyposażyć w parapety zewnętrzne ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze brąz o
wymiarach: szerokość 225 mm, długość 950 mm z kompletem zakończeń do każdego parapetu;
- 8 szt. dużych okien należy wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego,
4.Profil okienny minimum pięciokomorowy wzmocniony wkładką stalową.
5.Okna o współczynniku przenikania ciepła nie większy niż 1,3W(m2*K).
6.Wszystkie okna mają być kompletne, wyposażone w kotwy.
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJACE
1.





PIANA POLIURETANOWA – 25 szt. (1 szt. - 0,75 l)
zastosowanie: montaż i uszczelnianie okien
temperatura pracy: od 0 ◦C do min. + 25 ◦C
niskorozprężna
aplikacja: pistolet

2. ZAPRAWA TYNKARSKA – 25 opakowań (1 opakowanie - 25 kg)
 zastosowanie: do wykonywania tynków wewnątrz i na zewnątrz budynku
 mrozo- i wodoodporna
CZĘŚĆ II - dostawa mis ustępowych z dolnopłukiem
1. Misa ustępowa lejowa stojąca (mocowana na śruby) – 4 szt
Parametry techniczne:
- odpływ poziomy,
- wysokość od 33cm do 38,5cm
- szerokość od 33cm do 35cm
- głębokość od 40,5cm do 46,5cm
- materiał wykonania ceramika sanitarna
- strumień spłukujący- kołnierz otwarty
- Deska sedesowa w komplecie z tworzywa sztucznego, kolor biały, zawiasy metalowe , sposób zamykania
standardowy lub wolnooopadająca – kryterium oceny ofert.
2. Dolnopłuk – 4szt
Parametry techniczne:
- kolor biały
- materiał wykonania- tworzywo sztuczne
- sposób montażu – plastikowe haki na kołkach
- rozmiar przyłącza – ½”
- mechanizm spłukujący start/stop
- wysokość od 32 cm do 40cm
- szerokość od 35,5cm do 44cm
- głębokość od 14cm do 14,7cm
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4. Miejsce dostawy:
Mikołów, ul.Kolejowa 2
IV. Termin wykonania zamówienia
do 15.12.2015r - dla każdej części
V. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej oraz wariantowej
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub dwie części zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VII. Informacja o wykonawcach
podwykonawcach

wspólnie

ubiegających

się

o

zamówienie

oraz

o

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) –
wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z
umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki z zastrzeżeniem pkt.XIII ust.6
SIWZ.
Dopuszcza się udział podwykonawców.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o wymagane w części IX siwz oświadczenia i dokumenty oraz zawarte w nich informacje (zgodnie
z wymogami formalnymi zawartymi w niniejszej siwz) zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
3.
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie
skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
4.
Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy określone przez zamawiającego:
- Oferowana stolarka okienna musi spełniać wymaganie dotyczące współczynnika przenikania ciepła (dla całego
okna) nie większy niż Uw = 1,3 W (m2*K)
5.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni
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spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego, wiedzy i
doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6.
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
ustanawiający pełnomocnika powinien być załączony do oferty.
7.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów):
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodatek nr 2 do siwz

a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art.24 ust.2 pkt.5) w związku z art. 24b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów):
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art.24 ust 2 pkt. 5 Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz.331 z

dodatek nr 3 do siwz

późn.zm.) albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
Warunek
w części
VIII.1.2)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

dodatek nr 2 do siwz

3.Dokumenty wskazane w pkt IX należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stosuje się przepisy zawarte w §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U.
z roku 2013 poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
X.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dodatkową informacją: Dział Zamówień Publicznych i
opatrzoną numerem sprawy: ZGL/KZP/07/2015
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. W stosunku do oświadczeń lub dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych jedyną dopuszczalną formą ich składania jest forma pisemna.
4. Osoba upoważniona: Witold Hełmecki.
5. Informacje i wyjaśnienia dotyczące treści siwz można uzyskać w trybie określonym w art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6. W sprawach dotyczących postępowania Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.
XI. Wymagania dotyczące wadium
nie dotyczy
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy (dodatków) może zostać przez wykonawcę
zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e
do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); zamawiający nie wyraża
zgody na poprawianie przez wykonawcę ceny podanej w ofercie;
d) na każdą z części niniejszego zamówienia, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
e) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:

Oferta na:
Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na
potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie
prowadzonych w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na
rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”

Oferta w zakresie części: ……………….*
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 05.11.2015r. do godz.09.05
*wpisać część zamówienia, na którą składana jest oferta

3. Oferta musi zawierać:

1

Formularz ofertowy, w którym oprócz podania ceny
ryczałtowej za wykonanie zamówienia, należy podać
oferowany współczynnik przenikania ciepła okien oraz typ
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wzór stanowi dodatek nr 1 do SIWZ

deski sedesowej

2

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia wymienione w części IX siwz

4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
5. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione, a następnie
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
w pkt. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone
do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
6.W przypadku gdy wykonawca jako dodatek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi
być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w
imieniu wykonawcy.
XIV. Oferty zamienne, wycofanie ofert, oferty złożone po terminie
1. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany do
złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi siwz w części XIII pkt. 2 lit. e,
dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.
2. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie
oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez względu na przyczyny opóźnienia.
XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 202 do dnia 05.11.2015 r. do godziny
9.00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 210 dnia 05.11.2015 r. o godzinie 9.05.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.Cenę oferty należy policzyć w oparciu o przedmiot zamówienia określony w części III siwz, uwzględniając
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu
zamówienia oraz koszty, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
2.W dodatku nr 1 do siwz „Oferta” należy podać ryczałtową kwotę brutto za całość poszczególnej części.
3.Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podana słownie, to jako właściwa
zostanie przyjęta wartość podana słownie.
4.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”
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XVII. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
CZĘŚĆ I zamówienia:
Cena oferty – 90%
Jakość – 10%
LP = A + B, gdzie:
Kryterium
A

Waga (%)
Cena

90 %

B

Jakość

10%

LP

Razem

100 %

LP = A + B, gdzie:
LP – łączna liczba punktów.
A – liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”.
B – liczba punktów w kryterium „Jakość”.
Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert (CN)
A=

x 100 pkt x 90%
Cena badanej oferty (CO)

Oferty oceniane będą w skali punktowej od 0 do 90 punktów.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 90 pkt.
Ocena kryterium „Jakość”:
Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „Jakość” Zamawiający dokona oceny jakościowej w oparciu o
współczynnik przenikania ciepła dla każdego zaoferowanego całego okna zakładając punktację:
Wykonawca oferując okna o współczynniku przenikania ciepła dla każdego całego okna:
1)
1,1< Uw ≤1,3 W (m2*K) - otrzyma: 0 pkt.
(oznacza spełnienie wymogu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia)
2)
Uw ≤ 1,1 W (m2*K) - otrzyma 10 pkt.
Symbol „Uw” należy odczytywać jako współczynnik przenikania ciepła dla całego okna.
Zamawiający zgodnie z pkt. III.3 ppkt.5 SIWZ (dla części 1 zamówienia) wymaga okien o współczynniku
przenikania ciepła (dla każdego całego okna) nie większym niż Uw = 1,3 W (m2*K).
Zaoferowanie okien o współczynniku przenikania ciepła (dla każdego całego okna) większym niż
1,3 W (m2*K) – oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Jakość” wynosi 10 pkt.
Wykonawca w Formularzu oferty wskaże współczynnik przenikania ciepła zaoferowanych okien (dla każdego
całego okna) w jednostce: W (m2*K).
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CZĘŚĆ II zamówienia:
Cena oferty – 95%
Jakość – 5%
LP = A + B, gdzie:
Kryterium

Waga (%)

A

Cena

95 %

B

Jakość

5%

LP

Razem

100 %

LP = A + B, gdzie:
LP – łączna liczba punktów.
A – liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”.
B – liczba punktów w kryterium „Jakość”.
Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert (CN)
A=

x 100 pkt x 95%
Cena badanej oferty (CO)

Oferty oceniane będą w skali punktowej od 0 do 95 punktów.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 95 pkt.
Ocena kryterium „Jakość”:
Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „Jakość” Zamawiający dokona oceny jakościowej zaoferowanej
deski sedesowej zakładając punktację:
Wykonawca oferując deskę sedesową:
1) z zamykaniem standardowym otrzyma: 0 pkt
2) z zamykaniem wolnoopadającym otrzyma: 5 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Jakość” wynosi 5 pkt.
Wykonawca w Formularzu oferty wskaże rodzaj zamykania deski sedesowej.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty
według następującej zasady:
CZĘŚĆ I
CN
--------------- x 90 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowaną jakością
CO
wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów

Wyjaśnienia :

CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 90 za cenę i 10 za jakość).
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CZĘŚĆ II
CN
--------------- x 95 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowaną jakością
CO
wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów

Wyjaśnienia :

CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 95 za cenę i 5 za jakość).
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma
najwyższą ilość punktów.
XVIII. Oferta z rażąco niską ceną.
1.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r.
Nr 157, poz. 1314);
2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Przed podpisaniem umowy zamawiający może żądać dostarczenia następujących dokumentów:
a)Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej przedkładają
Zamawiającemu umowę spółki, jeżeli nie została dołączona do oferty.
b)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
c) szczegółowa kalkulacja ceny oferty zawierającej zestawienie cenowe małych, średnich i dużych okien,
parapetów, oraz materiałów uzupełniających tj. piana poliuretanowa i zaprawa tynkarska oraz pozostałych
kosztów składających się na realizację zamówienia z wyszczególnieniem stawki i wysokości podatku VAT,
ceny netto, ceny brutto - należy dostarczyć najpóźniej na 1 dzień przed terminem zawarcia umowy.
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XX. Termin i miejsce zawarcia umowy
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie zgodnym ze
wskazanym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego - pokój nr 201.
XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XXII. Wzór treści umowy
Wzór treści umowy stanowi dodatek nr 4 do siwz.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)
opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, Warszawa, a kopię przekazuje Zamawiającemu,
skargę do właściwego Sądu Okręgowego

Zatwierdzono dnia ...............

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

Dodatki:
1. Formularz ofertowy- dodatek nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczeniadodatek nr 2
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – dodatek nr 3
4. Wzór umowy- dodatek nr 4
5.Oświadczenie w zakresie powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego – dodatek nr 5
6. Wymiary okien- dodatek nr 6
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ZGL/KZP/07/2015
Dodatek nr 1
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

OFERTA
Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
adres ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Regon ................................................................ NIP .............................................................................
telefon .............................................................. telefax ..........................................................................
e-mail ..........................................................................

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na
potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18
w Mikołowie
prowadzonych w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na
rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”
1) Oferujemy wykonanie w/w zamówienia publicznego za cenę ryczałtową:
CZĘŚĆ I*
brutto

............................ zł

słownie: .......................................................................................................................................
w tym:
stawka podatku VAT - 23% co stanowi kwotę ………………………………zł
Oświadczamy, iż współczynnik przenikania ciepła całego okna jest nie większy niż Uw = 1,3 W
(m2*K) i wynosi:
Uw=…………………… W (m2*K)
CZĘŚĆ II*
brutto

............................ zł

słownie: .......................................................................................................................................
w tym:
stawka podatku VAT - 23% co stanowi kwotę ………………………………zł
* niepotrzebne skreślić

1

ZGL/KZP/07/2015

Oświadczamy, iż oferujemy deskę
(standardowym / wolnoopadającą )

sedesową

z

zamykaniem……………………………….
wpisać sposób zamykania deski

2. Oświadczamy, iż akceptujemy podane niżej ustalenia:
a)
b)
c)
d)

Termin wykonania: do 15.12.2015r
Warunki gwarancji: min. 24 miesiące
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a postawione w
niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń.

3. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wówczas należy do oferty załączyć
oświadczenie (wzór zawiera załącznik nr 5 do SIWZ) 1.

Nie załączenie w/w oświadczenia oznacza, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Miejsce i data: .............................................................
( podpis/y i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

1

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto
oferty, tj. w przypadku (zapisy pkt. XVI. ust.4 SIWZ):
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
3) importu usług lub importu towarów,
z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

2

ZGL/KZP/07/2015
Dodatek nr 2
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na
potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie
prowadzonych w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na
rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”
oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Oświadczam/y również, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.).

Data: ................................................

( podpis/y i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)

ZGL/KZP/07/2015
Dodatek nr 3
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych
na potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18
w Mikołowie prowadzonych w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji
społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”
1. Oświadczam/y, że stosownie do art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień
publicznych” , nie należę/ymy / należę/ymy * do grupy kapitałowej, o której mowa

w art.24 ust.2

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w załączeniu ( jeżeli dotyczy).

Data: ................................................

*- niepotrzebne skreślić

( podpis/y i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)

ZGL/KZP/07/2015
Dodatek nr 5
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY TYLKO W PRZYPADKU POWSTANIA U ZAMAWIAJACEGO OBOWIĄZKU
PODATKOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PODATKU
OD TOWARÓW I USŁUG
OŚWIADCZENIE
Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) :
____________________________________________.
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ___________ zł netto *.
* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Miejsce i data: ________________________
(podpis/y i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

ZGL/KZP/07/2015
Dodatek nr 6
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

CZĘŚĆ I - dostawa stolarki okiennej wraz z nawiewnikami, parapetami
oraz materiałami pomocniczymi

Załącznik nr 1
WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA
okno prostokątne, jednoczęściowe
skrzydło: rozwierne
Wymiary (zewnętrzny wymiar ramy):
1) szerokość = 380 mm, wysokość = 590 mm – 1 sztuka

Załącznik nr 2
WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA
okno prostokątne, dwudzielne z słupkiem stałym
lewe skrzydło: rozwierne
w skrzydle nawiewnik higrosterowany
prawe skrzydło: rozwierano-uchylne
Wymiary (zewnętrzny wymiar ramy):
1) szerokość = 880 mm, wysokość = 1440 mm – 1 sztuka
2) szerokość = 840 mm, wysokość = 1430 mm – 1 sztuka
3) szerokość = 1010 mm, wysokość = 1820 mm – 10 sztuk

ZGL/KZP/07/2015

Dodatek nr 4
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Umowa .../.../ 2015
zawarta w dniu ............................... pomiędzy:
Gminą Mikołów
z siedzibą w: 43-190 Mikołów, ul. Rynek 16
NIP: 635-18-05-347
REGON: 276257630
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa, w oparciu o pełnomocnictwo nr 196/2014
z dnia 26.08.2014 roku:
mgr Jarosław Majewski – Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
....................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................
NIP: .............................................................................................
REGON: .......................................................................................
reprezentowanym przez: ...............................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Przedmiot umowy stanowi: Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby
remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie prowadzonych w ramach
projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja
2015”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy.
2. Niniejsza umowa została zawarta w zakresie Części 1/* Części 2/* zamówienia.
§2
UMOWY Z PODWYKONAWCĄ
1. W razie zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca przed podpisaniem umowy o zamówienie, zobowiązany jest do
przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo do uzgodnienia Zamawiającemu.
2. Ewentualna zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego,
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeśli Wykonawca część robót podzleci podwykonawcy, a zawarcie umowy z podwykonawcą nastąpiło w trybie i na
warunkach określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona jest od
przedstawienia dowodu zapłaty podwykonawcy. W razie nieprzedstawienia tego dowodu, Zamawiający zatrzyma część
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.
§3
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze
złożoną ofertą:
brutto

.................................. zł

słownie: .......................................................................................................................................
stawka podatku VAT - 23% co stanowi ………………………………zł
2. Rozliczenie za zrealizowaną prawidłowo dostawę całości przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez obydwie strony nie później niż do 7 dni po odbiorze.
*niepotrzebne skreślić
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3. Wynagrodzenie
za
wykonaną
dostawę
będzie
płatne
z
konta
Zamawiającego
na
konto
Wykonawcy ..............................................................................................................................................................
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt.3.
4. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
5. Fakturę należy wystawić na Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul.Kolejowa 2 , NIP 635-00-11-970
§4
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wykonania

przedmiotu

umowy

w

terminie

do

15.12.2015r

§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi
do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji zamówienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody
wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową lub stosownymi przepisami.
4. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany przez strony protokół odbioru. W razie
stwierdzenia podczas odbioru braków ilościowych lub wad dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie
uprawniony do odmowy dokonania odbioru i podpisania protokołu do czasu dostarczenia całości przedmiotu zamówienia
zgodnego z umową.
§6
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczoną stolarkę okienną wraz
z nawiewnikami i parapetami /misy ustępowe z dolopłukami *, stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty
dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Po odbiorze dostawy należy wręczyć zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, określające treść gwarancji, która musi być
zgodna z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:
a) naprawę gwarancyjną, tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych właściwości użytkowych w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy
b) w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na
wysokość kosztów z tym związanych,
c) zwrot wszelkich dodatkowych kosztów naprawy poniesionych przez Zamawiającego wskutek zlecenia jej wykonania
innemu Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania
w okresie gwarancji.
4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt.3 niniejszego paragrafu, w okresie gwarancji zobowiązuje
się wykonać bezpłatnie.
5. Jeżeli Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji to jeżeli wady nie dają się usunąć, albo gdy
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie będzie w stanie ich usunąć w odpowiednim czasie Zamawiającemu przysługuje
prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy wady nie są istotne lub odstąpienia od umowy gdy wady
są istotne.
6. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy art. 577-581 k.c.
7. Zamawiającemu przysługuje wybór uprawnień z gwarancji określonej umową lub z rękojmi. Okres rękojmi jest równy
okresowi gwarancji wynikającemu z niniejszej umowy.
§7
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY
Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować …............................

*niepotrzebne skreślić
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§8
KARY UMOWNE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto określonej w §3 pkt.1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% kwoty brutto określonej w §3 pkt.1;
b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia liczonej od daty wyznaczonego terminu wykonania zamówienia,
w wysokości 5% kwoty brutto określonej w §3 pkt.1, .
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
4. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych, z wzajemnymi wymagalnymi
wierzytelnościami przysługującemu Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).;
b) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
§10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą
rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§11
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
zgodnie z art.144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.) w brzmieniu:
„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT na asortyment objęty przedmiotem zamówienia,
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla Wykonawca, dwa dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego z wyłączeniem art.509 KC.

