Węgliniec 13.12.2018r.
UR.4-8.7.2018.FR
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
tel. 757711435; fax 757712551
ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie czyszczenia i monitoringu TV i oceny stanu technicznego sieci
ogólnospławnej ul. Sikorskiego w Węglińcu
(postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro)

1. Zamawiający: GMINA WĘGLINIEC
2. Adres Zamawiającego:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
tel. 75 7711435
fax. 75 7712551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
www.wegliniec.pl
REGON: 230821411
NIP: 615-18-08-660
3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Pan Krzysztof Polewski – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu , tel. 75
7712117 lub 600311181 w godz. 8.00 – 14.00.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
4.1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia i monitoringu TV i oceny stanu
technicznego sieci ogólnospławnej ul. Sikorskiego w Węglińcu o łącznej długości 1249m,
składającej się z 20 odcinków kanalizacji o średnicach zgodnych z zestawieniem:
1) od S1-S2 średnica fi 1000 długość 63mb,
2) od S2-S3 średnica fi 800 długość 53mb,
3) od S3-S4 średnica fi 800 długość 42,5mb,
4) od S4-S5 średnica fi 800 długość 70mb,
5) od S5-S6 średnica fi 800 długość 70mb,
6) od S6-S7 średnica fi 800 długość 68mb,
7) od S7-S8 średnica fi 600 długość 50mb,
8) od S8-S9 średnica fi 600 długość 70mb,
9) od S9-S10 średnica fi 600 długość 65mb,
10) od S10-S11 średnica fi 600 długość 68mb,
11) od S11-S12 średnica fi 600 długość 60mb,
12) od S12-S13 średnica fi 600 długość 62,5mb,

13) od S13-S14 średnica fi 500
14) od S14-S15 średnica fi 500
15) od S15-S16 średnica fi 400
16) od S16-S17 średnica fi 400
17) od S17-S18 średnica fi 400
18) od S18-S19 średnica fi 400
19) od S19-S20 średnica fi 400
20) od S20-S21 średnica fi 600

długość 52,5mb,
długość 75mb,
długość 70mb,
długość 60mb,
długość 77,5mb,
długość 65mb,
długość 37mb,
długość 70mb.

4.2. Czyszczenie sieci powinno polegać na usunięciu z sieci złogów piasku mułu i elementów
stałych w celu przeprowadzenia inspekcji TV. Do obowiązków Wykonawcy należy odcięcie
poszczególnych odcinków podczas czyszczenia sieci usunięcie nieczystości (piasku i skratek
z elementów stałych). Zamawiający zabezpieczy wodę niezbędną do wykonania czyszczenia,
miejsce odbioru ścieku piasku i skratek.
4.3. Istniejąca sieć kanalizacyjna jest drożna, na odcinku fi 800 zamulona do 30% średnicy
w pozostałych odcinkach czysta w 90% średnicy na długości sieci występują lokalne
zamulenia nie powodujące niedrożności sieci.
4.4. Inspekcja sieci powinna zawierać pełen monitoring wizyjny sieci z wskazaniem długości
odcinków, określeniem poszczególnych elementów występujących w sieci (spękania, wpięcia
uszkodzenia sieci korzenie, rozszczelnienia na łączeniach itp.) wraz z ich lokalizacją.
4.5. Przebieg monitoringu powinien być utrwalony na nośniku elektronicznym i przekazany
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.
4.6. Ocena stanu technicznego sieci sporządzona na podstawie monitoringu wizyjnego
powinna zawierać opis sieci z uwzględnianiem zastosowanych materiałów i średnic sieci, opis
jej stanu technicznego wraz z studniami rewizyjnymi, ocenę stanu technicznego stwierdzającą
czy dany odcinek sieci nadaje się do dalszej eksploatacji.
4.7. Ocena stanu technicznego powinna być wykonana przez osobę posiadająca uprawnienia
do kierowania robotami bądź projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej i
przekazana Zamawiającemu w formie drukowanej w 3 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej na nośniku CD.
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
5.1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). W przypadku realizacji
zamówienia na podstawie umowy o dzieło, cena zawiera wszystkie koszty w tym koszt
składek na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Zamawiającego.
5.2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.
5.3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
(zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku
VAT.
5.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5.5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
5.6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym
zapytaniu.
5.7.Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość
roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
elementów niezbędnych do wykonania umowy.
6. Termin wykonania zamówienia:
6.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

6.2.Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31.01.2019r. \
6.3.Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
6.4.Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania zamówienia
w następujących przypadkach:
a) wystąpienia
szczególnie
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających realizację zamówienia,
b) zaistnienia siły wyższej, czyli wydarzenia lub okoliczności o charakterze
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mieli wpływu,
wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy oraz której, w przypadku jej wystąpienia,
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej
przezwyciężyć; jak również która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiającemu,

7. O udzielenie zamówienia w zakresie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278),
8. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
8.1. cena - 80%
punkty za cenę: PC = (c min : c i ) x 90
co oznacza:
c min = cena najniższa spośród złożonych ofert
c i = cena badanej oferty
PC – punkty za cenę
8.2. termin płatności – 20 %
Zamawiający oceniając kryterium termin realizacji zamówienia (T) zastosuje poniższe
zasady:
1) termin wykonania do 11.01.2019r. – T= 20 pkt
2) termin wykonania do 17.01.2019r. – T=15 pkt
3) termin wykonania do 24.01.2019r. – T=5 pkt
Oferta z terminem realizacji 31.01.2019r. nie otrzyma punktów za to kryterium.
9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
9.1. Oferty należy złożyć do dnia 19 grudnia 2018r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną
na adres: agata.adamczyk@wegliniec.pl jako skan podpisanego dokumentu lub w
formie pisemnej - w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
– pok. 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9.2. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest
równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
10. Sposób przygotowania oferty:
10.1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
10.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć
podwykonawcom, załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu
podwykonawcy (zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia). Brak powyższej informacji w ofercie

oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji
zamówienia.
10.3. Do oferty Wykonawca dołącza wykaz osób(imię, nazwisko, nr uprawnień), które będą
wykonywały przedmiot zamówienia wraz z kopiami posiadanych uprawnień.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały,
uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez
Wykonawcę.
10.5. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10.8. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza
w wybrany przez siebie sposób.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest
załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1
UR.4-8.7.2018.FR
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*

[Miejsce i data]

OFERTA
na wykonanie czyszczenia i monitoringu TV i oceny stanu technicznego sieci
ogólnospławnej ul. Sikorskiego w Węglińcu
DO: BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC, UL. SIKORSKIEGO 3, 59-940 WĘGLINIEC

1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Nazwa ....................................................................................................................................
Siedziba .................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu....................................................................................................................
Nr NIP...................................................................................................................................
Nr REGON.............................................................................................................................
Nr konta .................................................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................
Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko ..................................................................................
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, oferujemy cenę za wykonanie zamówienia:
CENA BRUTTO: ………………………… PLN, w tym PODATEK VAT: ………………… PLN,
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są
konieczne do zrealizowania zamówienia.
1. Oświadczamy, ze zamówienie zrealizujemy w terminie do:……………………………….
2. Oświadczamy, że załączony do zapytania projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że:
➢ posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia;
➢ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
➢ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
5. Załączniki:
..............................................
.............................................
...................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2
UR.4-8.7.2018.FR
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Lp.

Zakres dostaw wykonywanych przez podwykonawcę

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy *

UMOWA NR ……/2018
zawarta w dniu ………………….. w Węglińcu pomiędzy:
1. Gminą Węgliniec reprezentowaną przez p. Mariusza Wieczorka – Burmistrza Gminy i
Miasta Węgliniec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec p. Jolanty
Zawisza
zwaną dalej „Zamawiającym”
a:
2. ……………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonania na rzecz Zamawiającego
zgodnie z niniejszą umową wykonanie czyszczenia i monitoringu TV i oceny stanu
technicznego sieci ogólnospławnej ul. Sikorskiego w Węglińcu o łącznej długości
1249m, składającej się z 20 odcinków kanalizacji o średnicach zgodnych z zestawieniem:
1) od S1-S2 średnica fi 1000 długość 63mb,
2) od S2-S3 średnica fi 800 długość 53mb,
3) od S3-S4 średnica fi 800 długość 42,5mb,
4) od S4-S5 średnica fi 800 długość 70mb,
5) od S5-S6 średnica fi 800 długość 70mb,
6) od S6-S7 średnica fi 800 długość 68mb,
7) od S7-S8 średnica fi 600 długość 50mb,
8) od S8-S9 średnica fi 600 długość 70mb,
9) od S9-S10 średnica fi 600 długość 65mb,
10) od S10-S11 średnica fi 600 długość 68mb,
11) od S11-S12 średnica fi 600 długość 60mb,
12) od S12-S13 średnica fi 600 długość 62,5mb,
13) od S13-S14 średnica fi 500 długość 52,5mb,
14) od S14-S15 średnica fi 500 długość 75mb,
15) od S15-S16 średnica fi 400 długość 70mb,
16) od S16-S17 średnica fi 400 długość 60mb,
17) od S17-S18 średnica fi 400 długość 77,5mb,
18) od S18-S19 średnica fi 400 długość 65mb,
19) od S19-S20 średnica fi 400 długość 37mb,
20) od S20-S21 średnica fi 600 długość 70mb.
4.2. Czyszczenie sieci powinno polegać na usunięciu z sieci złogów piasku mułu i elementów
stałych w celu przeprowadzenia inspekcji TV. Do obowiązków Wykonawcy należy odcięcie
poszczególnych odcinków podczas czyszczenia sieci usunięcie nieczystości (piasku i skratek
z elementów stałych). Zamawiający zabezpieczy wodę niezbędną do wykonania czyszczenia,
miejsce odbioru ścieku piasku i skratek.
4.3. Istniejąca sieć kanalizacyjna jest drożna, na odcinku fi 800 zamulona do 30% średnicy
w pozostałych odcinkach czysta w 90% średnicy na długości sieci występują lokalne
zamulenia nie powodujące niedrożności sieci.
4.4. Inspekcja sieci powinna zawierać pełen monitoring wizyjny sieci z wskazaniem długości
odcinków, określeniem poszczególnych elementów występujących w sieci (spękania, wpięcia
uszkodzenia sieci korzenie, rozszczelnienia na łączeniach itp.) wraz z ich lokalizacją.

4.5. Przebieg monitoringu powinien być utrwalony na nośniku elektronicznym i przekazany
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.
4.6. Ocena stanu technicznego sieci sporządzona na podstawie monitoringu wizyjnego
powinna zawierać opis sieci z uwzględnianiem zastosowanych materiałów i średnic sieci, opis
jej stanu technicznego wraz z studniami rewizyjnymi, ocenę stanu technicznego stwierdzającą
czy dany odcinek sieci nadaje się do dalszej eksploatacji.
4.7. Ocena stanu technicznego powinna być wykonana przez osobę posiadająca uprawnienia
do kierowania robotami bądź projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej i
przekazana Zamawiającemu w formie drukowanej w 3 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej na nośniku CD.
§2
Termin realizacji zamówienia
1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień jej podpisania.
2. Zakończenie prac określonych w § 1 umowy strony uzgadniają na…………………
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie: ………….zł brutto (słownie: …………
złotych), w tym podatek VAT (23%), tj. …………………zł.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Ustala się następujące warunki płatności:
3.1.podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe;
3.2.rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu
przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za wykonane zamówienie;
3.3.faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o podpisany przez obie strony protokół
odbioru końcowego
3.4.Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru
końcowego przedmiotu umowy;
3.5.płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 4. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:

8.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
8.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
8.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Fakturę należy wystawić na:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615-18-08-660

11. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu
odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający
może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych
robót.
12. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego w terminie 30
dni od daty doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy ______________, z
zastrzeżeniem § 3 ust. 7.
13. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej
umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
14. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej
ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie
własnych kalkulacji i szacunków.
15. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego:
1.1.udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
będących w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na zakres i jakość usługi.
objętej przedmiotem niniejszej umowy,
1.2.dokonanie terminowej zapłaty Wykonawcy po protokolarnym odbiorze przedmiotu
niniejszej umowy w terminie określonym w § 3 umowy.
2. Obowiązki Wykonawcy:
2.1.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą
dla prowadzącego działalność gospodarczą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej
działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w obowiązujących przepisach
prawa.
2.2.Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w
całym okresie realizacji umowy.
2.3.Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest
zobowiązany także:
a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego,
b) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach,
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia zamówienia,
c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

3. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać
wyczerpujące uzasadnienie.
4. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w tym zakresie.
W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych
oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego,
jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie
z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z umowy. Wykonawca oraz
osoby przy pomocy których wykonuje umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są
wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
5. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt.
3) lit. a) niniejszego paragrafu wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy,
Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie
wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni od
otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj.
potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez
Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.
§5
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania osobą z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014r. poz. 1278).
2. Wykonawca wyznacza p. ………………, tel. …………. do kontaktu z Zamawiającym w
sprawie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wyznacza p. Krzysztofa Polewskiego, Dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych w Węglińcu, tel. 757712117, e-mail: zwik@post.pl jako koordynatora prac
projektowych stanowiących przedmiot umowy.
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu następuje poprzez
pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i
nie stanowi zmiany treści umowy.
§6
Kary umowne, odszkodowania
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu z tytułu:
a) odstąpienia od części umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
b) niedotrzymania terminu wykonania zamówienia, określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 umowy,
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§ 3 ust. 1. Kara umowna nie przysługuje w przypadku określonym w § 6 ust. 7 umowy.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający może potrącić
kwotę kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka będzie należna Wykonawcy.
4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi
w ramach przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, art. 471 k.c. i następne.
6. Nienależytym wykonaniem umowy jest między innymi:
1) nie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i wytycznymi branżowymi, na warunkach określonych przez
Zamawiającego,
2) niezgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym umową,
3) wykonanie umowy z opóźnieniem w stosunku do terminu umownego,
7. Oprócz przypadku wymienionego w art. 145 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie
prawo odstąpienia od Umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia oraz nie kontynuuje prac, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
Przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
Za przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy nie mogą być uznane zdarzenia, które
były w sposób obiektywny do przewidzenia bądź, których Wykonawca miał lub mógł
mieć świadomość, mając na uwadze zawodowy charakter swojej działalności,
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami
umowy,
4) W przypadku likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu
połączenia lub reorganizacji.
8. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastąpi po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych
praw wyłącznych oraz że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie
konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
§7
Zmiany postanowień Umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń:
a) wystąpienia
szczególnie
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających realizację zamówienia,
b) zaistnienia siły wyższej, czyli wydarzenia lub okoliczności o charakterze
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mieli wpływu,
wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy oraz której, w przypadku jej wystąpienia,
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej
przezwyciężyć; jak również która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiającemu,
2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń o których mowa powyżej, termin
realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny
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do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do
umowy w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do
wyrażenia takiej zgody.
Zmiany teleadresowe, zmianach rachunku bankowego i tym podobne Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany jako nieistotne nie wymagają
sporządzenia Aneksu do Umowy.
§8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz inne akty wykonawcze wydane na podstawie niniejszych przepisów.
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem formy
dokumentowej.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
WYKONAWCA
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