Poznań, dnia 6.06.2016 r.

Znak sprawy: CNC-02/2016/Fundamenty

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku ze złożeniem przez ogłaszającego w ramach konkursu projektu p.n.: „Zwiększenie
zdolności produkcyjnej firmy KAZIMIERUK poprzez rozbudowę zakładu i zakup innowacyjnego
centrum do precyzyjnej obróbki”, ubiegającego się o współfinansowanie projektu ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1.
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów
gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014
– 2020.
Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w
niniejszym jest zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz regulaminie konkursu RPWP.01.05.02-IZ-0030-002/15.
Zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z
poniższą specyfikacją:
1.

ZAMAWIAJĄCY:

KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A, KRS: 0000446531 NIP: 779-002-32-16,
REGON: 634204602.
2. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w
Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze
środków EFRR.
2) Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn.
zm.).
3) Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
4) Postępowanie zostało oznaczone znakiem CNC-02/2016/Fundamenty na jaki Oferenci
winni się powoływać we wszystkich kontaktach z ZAMAWIAJĄCYM.
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5) Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną przez
ZAMAWIAJĄCEGO do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia.
6) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
7) Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe: www.kazimieruk.pl
8) ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
3. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fundamentu blokowego pod maszynę - obrabiarkę
produkcji firmy „Waldrich Coburg” z Niemiec - w hali Zakładu Mechanicznego „Kazimieruk CNC
Sp. z o.o., Sp. k.” w Poznaniu, zgodnie z poniższymi Załącznikami:
1. PROJEKT BUDOWLANY Fundament blokowy pod maszynę w hali Zakładu
Mechanicznego „Kazimieruk CNC Sp.z o.o., Sp. k.” w Poznaniu
2. PROJEKT WYKONAWCZY Fundament blokowy pod maszynę w hali Zakładu
Mechanicznego „Kazimieruk CNC Sp.z o.o., Sp. k.” w Poznaniu
3. Rysunki opisane od 01-08.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV: 45213252-4 Roboty budowlane w zakresie
warsztatów
4.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie są powiązani kapitałowo ani
osobowo z ZAMAWIAJĄCYM i złożą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ZAMAWIAJĄCYM lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osobami
wykonującymi w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru WYKONAWCY a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5.

Sposób złożenia oferty:
1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z
opisanymi w niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3) ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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4)
5)
6)
7)

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których ZAMAWIAJĄCY określił wzory w formie
załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co
do ich treści.
8) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do
pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej
czytelność jej treści.
9) Zaoferowana przez Oferenta cena w złotych polskich obejmować będzie wszelkie koszty
związane z realizacją umowy.
10) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub
zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia,
dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok
napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
11) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i
wykazem załączników do oferty.
12) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ZAMAWIAJĄCY zaleca, aby
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta wskazane w
ofercie.
6. Kompletna Oferta zawiera
1) Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1), która powinna zawierać:
 dane oferenta,
 cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania,




termin realizacji zadania,
termin ważności oferty,
termin sporządzenia oferty,

 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczątkę firmową.
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z ZAMAWIAJĄCYM (zgodnie z
załącznikiem nr 2).
3) Parafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 3 do oferty).
7. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2016 r., do godz. 12.00
Rozpatrywane będą oferty:
 dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: KAZIMIERUK CNC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 60179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A,
 przysłane w formie papierowej na w/w adres,


przysłane pocztą elektroniczną na adres tomasz.kazimieruk@kazimieruk.pl

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych
jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
21.06.2016r. o godz. 12:30 w siedzibie KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A.
Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.
8. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą to dzień 22.07.2016 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego
terminu nie więcej niż o 60 dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do prośby
ZAMAWIAJĄCEGO ze strony WYKONAWCY powoduje wykluczenie WYKONAWCY z
postępowania.
9.

Kryteria wyboru oferty
a) formalne
b) punktowe
 Cena – 100%,

10. Określenie sposobu oceny ofert
Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych
kryteriów będzie oparty o:
 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania
 Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3
zapytania
 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w
pkt. 7 zapytania.
Ocena punktowa będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna
punktacja wynosi 10 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący
sposób:
Cena:


oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów



pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) × 10
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów
otrzyma najwyższą punktację.
Zaoferowana przez Oferenta cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją
umowy, w tym winna uwzględniać:
1. Fakt, że woda gruntowa znajduje się na poziomie 3,6 – 3,8 m i zachodzi konieczność
zastosowania odpowiedniej technologii pozbycia się wody np. igło filtrów.
2. W kalkulacji należy uwzględnić fakt, że w gruncie w obrębie fundamentu mogą znajdować
się pozostałości po starej galwanizernii.
3. Cena powinna zawierać koszty zabezpieczenia stóp fundamentowych suwnicy: 25/8T oraz
dwóch stóp fundamentowych słupów konstrukcyjnych hali

CNC-02/2016/Fundamenty

4

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od
rozstrzygnięć
ZAMAWIAJĄCEGO podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn
takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania.
Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko
Zamawiającemu. ZAMAWIAJĄCY wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert,
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Kazimierukiem e-mail:
tomasz.kazimieruk@kazimieruk.pl. Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej
wskazanych adres.

Z poważaniem

Tomasz Kazimieruk

CNC-02/2016/Fundamenty
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Załącznik Nr 1

………………………………..
Nazwa i adres
WYKONAWCY
(pieczątka)

KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A,
FORMULARZ OFERTOWY
Sprawa CNC-02/2016/Fundamenty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania fundamentu blokowego pod maszynę obrabiarkę produkcji firmy „Waldrich Coburg” z Niemiec - w hali Zakładu Mechanicznego
„Kazimieruk CNC Sp. z o.o., Sp. k.” w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym dla tego postępowania, składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z
dnia 6.06.2016 roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym w pkt. 3 Przedmiot zapytania ofertowego, na następujących warunkach
cenowych:
Cena ofertowa netto
[w złotych]
Podatek VAT*
Cena ofertowa brutto
[w złotych]

……………………………………. złotych

……………………………………. złotych

……………………………………. złotych

*zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

1. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
ZAMAWIAJĄCY w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i
usług.
2. Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania
przedmiotowej umowy.
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia najdalej w terminie do dnia 22.07.2016 roku.
CNC-02/2016/Fundamenty

6

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane przez nas prace na okres … miesięcy.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym tj. do dnia 22.07.2016 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy – stanowiące Załącznik Nr 3 do zapytania
ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Akceptujemy warunki płatności określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w dołączonej umowie.
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
Adres:
Telefon
Adres e-mail:

10. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione*. (*niepotrzebne skreślić)
11. Oferta zawiera ……….. stron.
12. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z ZAMAWIAJĄCYM
b. Parafowany projekt umowy
c. …………………………………

…………………………………
data
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Załącznik Nr 2

………………………………..
Nazwa i adres
WYKONAWCY
(pieczątka)
Znak sprawy: CNC02/2016/Fundamenty

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonania fundamentu
blokowego pod maszynę - obrabiarkę produkcji firmy „Waldrich Coburg” z Niemiec - w hali Zakładu
Mechanicznego „Kazimieruk CNC Sp. z o.o., Sp. k.” w Poznaniu oświadczam, że nie jest
powiązany kapitałowo ani osobowo z ZAMAWIAJĄCYM.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
ZAMAWIAJĄCYM lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO lub osobami wykonującymi w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru WYKONAWCY a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

…………………………………
data
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UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
zawarta w dniu …………2016 r. pomiędzy:
……………………………………………………….., z siedzibą w …………………………………. ul.
………………… wpisaną do …………………………………. pod numerem……………………
NIP: …………………………….., REGON ………………………..
reprezentowaną przez ……………………………………,
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”
a
KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, z siedzibą 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A, , wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446531 NIP:
779-002-32-16, REGON: 634204602.
reprezentowaną przez ……………………………………………,
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
o następującej treści:
§ 1.
1. WYKONAWCA przyjmuje na zasadach WYKONAWCY roboty budowlane polegające na
wykonania fundamentu blokowego pod maszynę - obrabiarkę produkcji firmy „Waldrich
Coburg” z Niemiec - w hali Zakładu Mechanicznego „Kazimieruk CNC Sp. z o.o., Sp. k.” w
Poznaniu.
2. Roboty, które są przedmiotem umowy, wykonywane będą na podstawie oferty w ramach
prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego (znak
sprawy: CNC-02/2016/Fundamenty) z dnia .................. .

1.
2.
3.

§ 2.
Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie zgodnie z dostarczoną przez
ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje prac dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytułu realizowanych prac jest ryczałtowe i nie przewiduje się jego
zwiększenia w wyniku realizowanych prac objętych niniejszą umową.

§ 3.
1. Wartość przedmiotu umowy opisanej w pkt. 1 niniejszej Umowy została ustalona w wyniku
przedstawionej przez WYKONAWCĘ oferty w ramach prowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: CNC02/2016/Fundamenty) na kwotę ……………. netto (słownie: …………………. złotych). Cena
zostanie podwyższona o należny podatek od towarów i usług VAT. Oferta jest integralną
częścią umowy i stanowi załącznik nr 1.
2. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY
prowadzony w banku ………………….., o numerze: ………………………, na podstawie
wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT.
3. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT, zawierającą określenie cech indywidualnych przedmiotu
umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia, na
podstawie podpisanej przez strony niniejszej umowy.
CNC-02/2016/Fundamenty
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

§ 4.
Termin rozpoczęcia przez WYKONAWCĘ robót budowlanych strony ustalają na dzień .....
WYKONAWCA zobowiązuje się zakończyć roboty budowlane objęte niniejszą umową do dnia
.....
WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót
budowlanych, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
ZAMAWIAJĄCY przekaże kopie pozwolenia na budowę i dostarczy dziennik budowy.
Podstawą zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY jest zakończenie prac będących
przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzonych protokołem odbioru.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po zakończeniu wszystkich
przewidzianych niniejszą Umową prac.
ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest do dokonania odbioru robót w ciągu 7 kolejnych dni
kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia przez WYKONAWCĘ do odbioru.
§ 6.
WYKONAWCA zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP),
WYKONAWCA jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu
wykonaniu umowy.
Do obowiązków WYKONAWCY należy utrzymywanie porządku i ładu na placu budowy.
WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami
umowy.
WYKONAWCA zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy ma prawo do użycia
innych materiałów lub rozwiązań, pod warunkiem że zmiany te nie naruszą przepisów i norm
technicznych oraz nie wpłyną ujemnie na trwałość użytkową, a także nie zwiększą
wynagrodzenia WYKONAWCY. Zmiany te muszą być uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.
WYKONAWCA oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem
własnym.

§ 7.
1. WYKONAWCA zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w należytym
wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za spowodowanie przerwy realizacji
robót z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień przerwy (opóźnienia) lub zaległości w zapłacie. Brak zapłaty w
terminie nie powoduje wstrzymania prac.

1.
2.

§ 8.
WYKONAWCA udziela gwarancji na okres …….. miesięcy dla konstrukcji obiektu i ……..
miesięcy na pozostałe roboty.
WYKONAWCA zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych pisemnie wad niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM.
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3.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nie przystąpienia
WYKONAWCY do usuwania wady lub jej nie usunięcia w wyznaczonym terminie,
ZAMAWIAJĄCY może, na koszt i ryzyko WYKONAWCY usunąć wadę własnym staraniem lub
zlecić jej usunięcie innemu WYKONAWCY.
§ 9.
1. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej strony
za opóźnienia lub nie wykonanie Przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej.
2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym
zawiadomić druga stronę Umowy. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż
14 dni, strony podejmą decyzję, co do celowości dalszej realizacji Umowy.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 10.
Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji związanych z
działalnością drugiej Strony w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu
lub wygaśnięciu. Klauzula poufności dotyczy także pracowników i osób współpracujących z
każdą ze Stron niniejszej umowy, uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez polski
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przenoszącym
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Oferta przedstawiona przez WYKONAWCĘ w ramach postępowania o zamówienie
publiczne.
2. Zapytanie ofertowe (znak sprawy: CNC-02/2016/Fundamenty).
3. Dokumentacja projektowo – techniczna.
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