
NB- t-350-20/08

Specyfi kacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wymianę drnłi wewnętrznych, wymianę wykładziny i ma|owanie w
pomieszczeniach biurowych w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu przy ul. Oleskiej l9a, realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.0I'2004 r. Prawo zamówień pub|icznych (tekst
jedn. Dz. U, z 2007 r., nr f23, poz. 1655 z późn. zm.) o wartości nie
przekraczającej kwot okreś|onych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia
2007 r. Dz. U. Nr.24l, poz. 1762)

Kod CPV 45.45.30,00 - 7 - roboty remontowe i renowacyjne
45.44.21.00 - 8 - roboty malarskie
45.4f .21.00 - 2 - stolarka drewniana

1 ' Nazwa i adres zamawiającego: Regiona|na lzba Obrachunkowa w opo|u,
adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a,
tel./fax (077) 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art' 39
ustawy Z dnia 29.01.f004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r' ,
nr 2f3, poz. |655z póżn'zm.) '

3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót ogólnobudowlanych polegających na
wymianie 15 szt drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, wymianie wykładziny
podłogowej wraz z pracami malarskimi w dwóch pomieszczeniach biurowych w siedzibie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, ul. Oleska 19A.

W zakres prac do wykonania wchodzi między innymi:
_ wykucie ościeŹnic, ich wywiezienie, osadzenie nowych ościeżnic ł z piętnastu

pomieszczeń biurowych III i II piętra' ( drzwi płytowe, laminowane typu Porta, lub
równoważne' w kolorze dąb naturalny, ościeinice drewniane opaskowe typu
',Porta'' lub równoważne w kolorze identycznym jak drzwi . dąb naturalny),

_ malowanie farbą dwóch szt drzwi, zgodnie z kolorem dostarczonych drzwi,
- zerwanię starej wykładziny, ułożenie nowej (typu tivoli lub równoważne),

montowanię listew przyściennych, wywiezienie gruzu, pozostałości z dwóch
pomieszczeń biurowych,

_ malowanie dwóch pomieszczeń biurowych, (mycie, przygotowanie podłoŹa)'
_ modernizacja sieci komputerowej w dwóch pomieszczeniach biurowych.

Dokładny opis przedmiotu zamówtęnia zawiera przedmiar robót (załącznik nr l do SIWZ).

Roboty budow|ane będą wykonywane w budynku uĘtkowym' stąd też winne być one
wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób w nim się znajdujących oraz
nie powinny one dezorganizować pracy w siedzibie Regionalnej lzby Obrachunkowej w
Opolu.

4' Termin wykonania zamówienia: 23 grudnia 2008 r.



5. Zgodnie z art' 22 ust. 1 uPzp, warunkiem udziału w postępo\łaniu jest spełnienie
poniŻszych warunkór-t :

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówięnia lub przedstawienie
pisemnego zobowięania innych pomiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdowanie się w sytuacj i ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

d) nie podleganie wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówięnia.

ocena spełnienia w warunków dokonana zostanie z formułąi spełnia- nie spełnia /, na
podstawie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt 6 siwz.

ó. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyó wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w poStępowanlu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
_ przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie

publiczne, o których mowa w art' 22 ust, 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(wg załącznika nr 2 do siwz),

_ przedłoŻą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnę zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej' jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
wystawionego nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
olert,

_ przedłozą wykaz wykonanych co najmniej trzech robót budowlanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okesie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te Zostały
wykonanę na|eŻyue.

7. Do udzielenia wyjaśnień Wykonawcom upoważnieni są:
GraŹyna Poligońska w sprawach dot. przedmiotu zamówienia tel: 077 453-86-36 w. 30
w godz. od 9oo do 15oo
Władysław Bartoszewicz w sprawach technicznych tel. kom. 600095444

w godz. od 9oo do 14oo
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz ime informacje zamawiający i
wykonawcy będą przekazywaó drogą elektroniczną faksem, lub w formie pisemnej.
Adres poczty elektronicznej : rio@rio. op'o]ę.Dl, faks : 077 453 -7 3 - 68.

8. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertE 30 dni od upływu terminu składania ofer1'

10. Opis sposobu przygotowania oferty:
Dla ważnego złożenia ofefty naleŻy:

wypełnić i podpisać formularz ofefiy (załącznik rrr 3 do siwz),
doł.ączy ć kosztorys ofertowy;
dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6 siwz,

a)
b)



d) ofertę na|eŻy sporządzió na piśmie w języku polskim i winna byó podpisana przez
osobę uprawnioną do vrrystępowania w imieniu i na rzecz. podmiotu składającego
ofertę,

e) ofertę na|eiy złoizyć u zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: ,,oferta na
roboty budowlane".

11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofęfi:
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, ul. Oleska l9a,
- termin skladania ofert: do godz.900 dnia 19 listopada 2008 r. w

sekretariacie, pok. nr I III p,
- termin otwarcia ofert: o godz. 9" dnia 19 listopada 2008 r. w sali nr 20 I p.

l2. opis sposobu obliczania ceny. Cenę Wykonawca oblicza na podstawie kosztorysu ślepego
stanowiącego zatącznlk nr 1 do SIWZ, a kwotę ostateczną oferty podaje na formularzu
o|eńowym stanowiącym zatącznlk nr 3 do SIWZ.

13. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferIy, wraz z
podaniem znaczenta tych Ęteriów, oraz sposobu oceny ofeft.

_ kry.teriami oceny ofert są: cena oferty (95%) okres gwarancj i (5%)

nieodrzucone oferty złoŻone przez ntewyk|uczonych wykonawców zostaną
ocenrone wg. ponrzszego wzoru:

cena oferfy =

(cena brutto oferty z najniiszą ceną) / (cena brutto oferty ocenianej) x 100 x 95%

okres gwarancji :

(okes gwarancji oferty ocenianej) / (maksymalny okes gwarancji) x 100 x 5%

_ zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który spełnia wymogi specyfikacj i
istotnych waruŃów zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych
wg. wzoru Ip - Co + Og gdzie:

Ip _ ilośÓ punktów
Co _ ilośó punktów za cenę
og _ ilość puŃtów za okes gwarancji

14.Z Wykonawcą którego ofeńa zostanie DzIIana za najkorzystniej szą zostanie zawar|a
umowa, na warunkach i zasadach okeślonych w SIWZ.

Termin realizacji umowy: 23 grudnia 2008 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane i dostarczone
materiały.

ZamawtĄący poinformuje wykonawcę' że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą
i poinformuje o terminie podpisania umowy.

l 5. Wymagania d otyczące zabezpieczenia na|eŻ'Ąego wykonania umowy:
_ Zamawtający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

16. Istotnę dla stron postanowienia, które Zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:

' wzór umowy stanowi załączntk nr 4 do SIWZ.



1 7 . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysfuguj ących wykonawcy w toku postępowania
b udzielenie zamówienia:

- Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dz. VI ustawy z drtta29 stycznia
2004 r. _ Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU nr 2f3,poz.1655 z późn.
zm.).

78. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych'

|9. Zarnaviający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

20. Zamaviający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

21. Zanaviający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych'

22, Adtes poczty elekhonicznej Zamawiającego: rio@rio.opole'p|

23 . Zamawiający nie dopuszcza m oŻ||łtości roz|iczania w walutach obcych.

24. Zamawtający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej '

25.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszĘ zvięarle z przygotowaniem i złożeniem oferty,
nieza7eżnie od wvniku oostepowania.

26' Jeieli Wykonawca zarnierua powierzyó wykonanie części zamówieńa
ma obowiązek wskazać to w złożonej ofercie.

dn/ lń



ł,c.Ł, w* l
Roboty remontov./€-pomieszczeń |ll i |t pietra w Rlo općeĄZKA PRZEDM|ARoW

z muru i wstawienie nowych dŹwi płylowych

posadzek o pow do 1 m2 w iednym miejscu z
cm na ldeju
l l

l

oiir,lgotne rnalołra e rynl(j'lY we'lvnętzrryEh śońafi i sd'triw ffią emulsyjrrą z
ptzygoto!',/aniem powierzchni
Krotność = 15

posadzek z wykładzin z tworzyw sżucznlch . ru|ony

L zgodnie z proi.3.04

Rozebranie podłoża z wy|ewki cementowej o grub' do 10 cm

posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatańe

!,.iyrównawcze pod posadzkiz zaprawy cementowei - dodatek |ub po-
zmianę grub'o 1omm ( grubości8cm )

przeciv'Milgoc'i prfeci'7vwodne z foIii po|ietylen.ęerokiej poziome pod-

'mujące masy szpach|owe typu TERPLAN.N gr. 2,0 mm wewnątE
pod wy|dadziny ( grubości 3mm)

masy szpach|o\"./e typu TERPLAN-N . dodatek za kaŹdy 1
grufuści w .dk.6b 2.1o fifi|

Posadzld z wYkładzin teksMnych ru|onowe k|ejone do podkładu typu Burmatex -

Noma PRo WeEja 4'01 . MaŹec 2003 r



Roboty remontowg.pomieszczeń lll i || pjetra w R|o opGĄfKA PRZEDM|ARÓW

LD. Podst oDis i r,lyliczenia j..rL Poszcz Razem

4.6ł4'o
pom. 1l
4_64,'.3.1

m2

m2

'| 8.560

14.384

ZEM 32.914
1 4KNR4{II

12M42
Dwubotne ma|owanie ńańami emu|syjnymi starych tynkow Wewnętlznych ścian

pom. I
4.6422.7+4.tT27
Pom. ll
4.6+72.7+3.1.2'2.7 m2

,16-656

41.796

ZEM 88./t5
3 zka mateńalów z rozbiórki

1 5KNR4.O1
0l08ł9

Wy,liefienie mateńałóW z rozbiórk samochodami skrzyniowymi na odl'do 1 |an

mt 5.000
RIIZEM

't6
o.J

KNR4{I
0108-10

Wyl'liezienie mateńałó\jv z lozbiórki samochodami sFzyniowymi - za kaŹdy
nast. 1 kn
lcotnośc = 9
5_O

m3

5.000
RAŻEM

Br.ńlr 
.:ttcr

ór roe, .,r

Noma PRO WeEja 4.O1 , ftr.ec 2003 r.
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Lp. Podstawa Op i s Jedn. mia- cena Wańość
zł żt

( 7 t s )

l I o Ś c

1 2 3 4 5 6 7
l  KNR-W 5-o8 Montaż kanałóW instaLacy]nych f PcW o szer pod' m 12 0'00

- 0115-04 stawy do 130 mm na podłożU inny!.i]Ę!9t!L
2 KNR'W 5'o8 Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt 13 0.00

070s  10- j  -KNR-w 
5-n8 vonr:rnnperrrretrmqal:c" neoo - o rszk, .  

-sz l  _ 
6 O.OO

0 .00

o-oo

o!0
0314-05 ]osoŻetowa do kanałów insta|acvinvch

4 KNR-W 5.08
0309-03

l'ontaż do gotowego podłoża gniazd Wtycfkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 1oAJ
2.5 mm2 !Eelotowch podwóinvch

szt. 3 0.00 0 .00

5 KNR-W 5-08
0309-01

l,ontaż do gotowego podłoża gniafd v"tyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10Ą
2-5 mm2 końcowvch

szt. 2 0.00 0.00

6 KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieŹdzie abonenckim Iub
oanelu

szt. 5 0.00 0.00

7 KNR AT-14
0107-06

Montaż gniafd RJ45 w gnjeŹdzie abonenckirn Iub
panelu - dodatek za montaŹ gniazda RJ45 w Wersji
natvnkowei na kanale kablowvm

szt. 2 0.00 0.00

8 KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju zył do 7'5
mm2 układane w gotowych listwach i kBnałach e|ek.
taoinstalacvinvch

m '15 0.00 0.00

I KNR-W 5-08
0226-01

PŻewody kabe|kowe o łącznym p.zekroju zył do 7'5
mm2 układane w gotowych Iistwach i kanałach e|ek-
troinstalacvinvch

m 95 0.00 0.00

1 0 KNR-W 4-03
0901-02

Wykonanie połączeń pęewodów pojedyncŹych lub
Mynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęŹn!
kach n.t- i p.t' bef zadławiania przewodóW (4 odga.
lerienia)

Kpl. 0.00 0.00

KNNR 5 0727-
o4

obróbka kablj sygna|izacyjnych i sterowniczych Wie-
|oŹvłowvch ldo ,16 żVł)

szt. 12 0.00 0.00

12 KNR-W 4-03
1006 -12

Ręczne plzebijanie otworóW W scianach lub stro-
pach z cegły o długości pzebicia do 1 1l2 cegŁy -
Śr 'rurv do 40 mm

2 0.00

13 KNR-W 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie ospżętu na
zaprawie cementowej rub gipsowel z wykonaniem
śIeovch otworów .ecznie w ceo|e

szt. 5 0.00 0.00

KNR-W 5-08
0302-01

|\4ontaż na gotowym podłożU puszek p.t'bakeIito.
wvch o średnicv do 60 mm

szt. 5 0.00 0.00

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtycfkowych
podtynkowych 2-biegunovvych z uziemieniem 1oAJ
2'5 mm2 końcowvch

szt. 1 0.00 0.00

rKNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoŹa gniazd Wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 1oAJ
2'5 mm2 oŹe|otowvch oodwóinvch

szt. 3 0 .00 0.00

1 7 KNR AT-,14
0105 -01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekra.
nowanei UTP

szt. 6 0.00 0 0 0

KNR AT-14
0107 -07

Montaż gniafd RJ45 w gnieźdfie abonenckim IUb
panelu . dodatek 2a montaż gniazda RJ45 w wersji
podtvnkowei z Dodłacfeniem modułu

szt. 2 0.00 0.00

1 9 KNR 4T.14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnleździe abonenckim Iub
oanelu

szt. 2 0.00 0.00

20 KNR-W 4-03
1242-01

Sprawdrenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob-
wodu elektNczneoo niskieoo naoiecia

pomrar. 0 .00 0.00

21 KNR-W 4-03
1205-05

Pielwsfv oomiar skuteczności ferowania pomrar. 0 .00 0.00

22 KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności ze|owania pomrar- 1 1 0.00 0.00

oqó|em wańosc kosftorvsowa robót 0.00

s|ownie: zero i 00/1o0 zł

s . '

Norńa sTD WeFja 4'20a Licencja:6571 dlafak36d E|ekIrycfny Pawe3 Kansy



7nląc.zrik nt. 2

pieczątka firmowa wykonawcy

Data

oświadczenle

Wykonawca ośw iadcza', ż'e :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
cz5mności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

- posiada niezbędna, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawi pisemne znbowiryanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osoby
zdolne do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust' 2 ustawy Prawo zamów.ień
publicznych.



ZaJączn|k nt.3

(pieczęć |Dvkonawcg)

F'ORIVIULARZ OFERTOWY

J a, niżej podpisany'......

dńalając w imieniu

składam niniej szą ofertę.

oświadczam, że zapoznalem się z projektem umowy stanowiąrym zalącznik nr 4 do
SiWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeż'ei,

oferuję rea7izację zamówienia zgodrie ze spec5'fikacją i pontższymi warunkami:

Całkowita cena brutto oferty

w5rnosi: . zl, słownie:

Termin gwara cjl na wykonane prace i mateńaty wynosl
lat, llcząc od dnia wykonanla.

W przypadku wyboru oferty umowę podpisze:

ft:roszę podać imię, nazu'ltsko i stanouisko)

data
@odpis Wgkonatacg)
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NB-IIl-35t-17/08

zawarta w dniu

PROJEKT

UMOWA

. . . ' . . . . . . . . . . . .2008 roku pomiędzy:

Zamawiającym
ręprezentowanym przez:

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

z siedzibą przy u|. zwanym dalej

Niniejsza umowa jest L"n..r.*.n.:i ,".il;;;;ilil;;..g;.:;i":y*"e" ," p"a.i"rie ustawy z
|ńu,29 

'tv".niu 2004 r' ,,Prawo,ńó.ień p'url"''y"t';;io z|] z 2OO7 r. nt 223., poz. |655 z późn.

1. Zamawiający z|eca , aWykonawca prz,j-":.'d" wykonania zadanie pn.
..wymiana l5 szt drz.,połłogowej*;;o;il';;'x[Ff :#fi :x?g':r":l;'r#'fr :,ył:111il:Regionalnej Izby obrachuŃowe; w ofolu, ui. óiJJńi* ''

Strony ustalają termin realizacji robót do un,s" 1. *.uo,,,u 2008 roku.
$3

Wykonawca zobowiązuje się wykonaó przedmiot umowy zgodnie zdostarczoną Wykonawcydokumentacją projektowo - techniczną i ustaleniili ża#ń,u.;ą."go.

s4
|. Zatnautiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

$s
1. W czasie rea|izacji robót W;'kolawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnymod przeszkód komunikacy.1nyc h otaz będzie usuwuł i "L"i"i3iy"-:':ji].:-::! 

.

i."*:::ii.ij...o, 
j""'.ń"*'ały,odpadyi-Jil;i."|,#"ffi ',#x",'f 

:"Y:łr;-:;
2' Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialnoś ć za jakość,terminowość oraz bezpieczeństworobót wykonywanych p.iez podwykonawców.



só
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytulu szkód, które mogą
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
w związkll z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialności cywilnej.
Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i wządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadaó co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okeślonym
w ustawie - Prawo budowlane.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadaó certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PolskąNormą lub aprobatą techniczną'

4. Wykonawca jest zobowią.zany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku
rea|izac1i zadania zgodnie z ustawąz dnia27.04.2001r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628).
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l. Prace, o których mowa w $ 1 wykonywane będą w czynnym obiekcie i Wykonawca

zobowiązuje się do naleŻlego zabezpieczenia prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochlony
środowiska i BHP w trakcie ręa|izacji zadania objętego umową.

$e

l. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego petną odpowiedzia|nośó za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca zapewni ustalęnie w umowach z podwykonawcami takiego okesu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okesu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego.

s10
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, i wynosi

s11

1. Strony postanawiają Źe ostateczne roz|iczenie za wykonanie przedmiotu rrmo!\y ' nastąpi na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT .

2. Podstawą do wystawienia faktlxy przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót
podpisany przez upowainionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 14 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiaj ącego '

4. Forma zapłaty faktury - przelew na konto wskazane w fakturze.
5. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał

nr identyfikacyjny NIP 754-1 I -36-950.



6. ' Wykonawca oświadcza, iz jest płatnikiem w/w podatku VAT i otrzymał nr
identy f i  kacy jny  NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . .

s12

1 Strony postanawiają iż odpowiedzialnośó Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości za
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dotyczy równieŹ jakości zastosowanych
materiałów.

2. Wykonawca udziela: '''..... lata gwarancji, najakość wykonanych robót.
3. Termin gwarancji zaczynabiec od momentu podpisania protokołu odbioru .
4. W przypadku wystąlienia wad w przedmiocie umowy w okesie gwarancji Wykonawca

winien je usunąć niezwłocznie na własny koszt, po zgłoszeniu pisemnym lub faxem przez
Zamawiającego usterki lub awarii,

5. W okresie rękojmi i/lub gwalancj i Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni' jeżeli
będzie to moŹliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokośó
związanych z tym kosŹów.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
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Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy. Strony
rozstrzygaó będą polubownie' W przypadku nie dojścia do porozumienia' spory podlegają
rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.
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1. Strony postanawiają Źe obowiązującąje formą odszkodowania są niżej wymienione kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

_ wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w
wysokości 0,2 Yo wynagrodzenia ustalonego w umowie za kaŻdy dzień zwtoki, za
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady - w wysokości 0,2 oń wynagrodzenia umowne go za kaŻdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy z
przyczyn zawinionych przez Generalnego Wykonawcę w wysokości |0 %
wynagrodzenia umowne go,

_ zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2%oza ka:żdy dzień zwłoki,
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

_ jeże|i wysokośó zastrzeŻonychkar umownych nie poĘwa poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
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Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kaŻdej Ze stron.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA


