Kowalewo Pomorskie, 04.08.2014 r.
TIiGG.7013.2.2012
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: wykonanie opaski drenażowej przy budynku
pływalni w Kowalewie Pomorskim – zgodnie z zał. graficznym( c.a. 90 mb).
Oferent przed złożeniem oferty winien bezwzględnie zapoznać się z terenem
budowy , na którym równolegle prowadzone rbm związane z budową budynku
pływalni.
Oferent ponosić będzie pełną odpowiedzialność za skutki braku mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia.
2. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.
3. Informacja na temat wadium: nie przewiduje się.
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
4.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrzenia, jeżeli została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
4.2. Ofertę należy sporządzić według wzoru „formularz ofertowy”, stanowiący
załącznik nr 3.
do niniejszego zapytania.
4.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
Nazwa kryterium Waga
Cena 100
4.4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym
oferentom,
wypełniającym wymagania kryterialne, zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza
liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: a / b * 100
a - cena oferty najtańszej
b - cena oferty badanej
4.5. Wynik - realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta
jest
najkorzystniejsza, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 11.08.2014 r. do godz. 09:00 w sekretariacie
Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom., Plac Wolności 1 w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta –
wykonanie
opaski drenażowej przy budynku pływalni w Kowalewie Pomorskim”.
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu
ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych .
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Załącznik nr 3

OFERTA
1) Ja/My niżej podpisani:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................
Z
siedzibą
w ....................................................................................................................................
...........

składamy niniejszą ofertę na wykonanie
pływalni
w Kowalewie Pomorskim.

opaski drenażowej przy budynku

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (z podatkiem VAT)
- cyfrowo:_____________________________________________________
-

słownie

:

.................................................................................................................
.................................. zł brutto
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem budowy oraz projektem umowy,
akceptujemy go w całości i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy ją na
warunkach określonych
w projekcie.
3) Oświadczamy, że do wykonania określonych prac i czynności posiadamy
niezbędne uprawnienia ,wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny
oraz znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

............................................... ......................................................
miejscowość i data pieczęć i podpis Wykonawcy

UMOWA NR TIiGG.272.____.2014
zawarta w dniu ___.08. 2014 r. w Kowalewie Pomorskim
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Pl. Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta,
zwaną dalej Zamawiającym, NIP 5030022196
a:
_________________________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
zwanym dalej Wykonawcą, NIP _______________________________________________________
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie opaski drenażowej wokół budynku pływalni
w Kowalewie Pomorskim” - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część
niniejszej umowy.
2.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i
sztuką budowlaną.
§2
Obowiązki wykonawcy
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia.
– Wykonawca
zobowiązuje się realizować zamówione dzieło budowlane zgodnie z warunkami wynikającymi z
obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego.
– Do
wykonania zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn
i
urządzeń
zgodnych
z
obowiązującymi
normami
i
aprobatami
technicznymi.
– Wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
– Zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem oraz nadzór nad personelem w zakresie
porządku i dyscypliny pracy.
– W ramach
organizacji placu budowy zrealizuje własnym kosztem i staraniem obiekty tymczasowego zaplecza
budowy wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz
z
podlicznikami.
– Informować
będzie na bieżąco Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót.
– Wykonawca
ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone
w związku z
robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń
znajdujących się na placu budowy.

– Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze służbami Zamawiającego. Umożliwi Zamawiającemu
w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robót budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dot. bezpośredniej realizacji
zamówionego dzieła budowlanego.
–
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie pełną obsługę geodezyjną, w tym, wykona w 3 egz.
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą po zakończeniu zadania i przekaże Zamawiającemu na
5 dni przed terminem odbioru końcowego zadania.
–
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
– Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm. ), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie
wyrobu.
–
Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z
kosztami utylizacji – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
–
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.
– Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym m. in.
trawników oraz wszystkich składników znajdujących się w pasie robót, które uległy zniszczeniu.

– Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich niezinwentaryzowanych kolizji
z sieciami uzbrojenia terenu, tj. w szczególności kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji
szczegółowej, przewodami i urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi,
elektroenergetycznymi i innymi.
–
Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego zgłosi do
odbioru właściwemu użytkownikowi / zarządcy i dostarczy do Zamawiającego podpisany protokół
odbioru.
§4
Obowiązki zamawiającego
1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Odbiór wykonanych robót na zasadach określonych w § 6.
§5
Terminy wykonania
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy.
2.
Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w ust. 1 strony uznawać będą dzień zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady
uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne.
§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiór końcowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w
siedzibie Zamawiającego.
a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót)
b) inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą – w 3 egz.,
c)protokoły z zagęszczenia wykopów.
3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru
na czas ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy, w kwocie brutto …………………………….
(słownie:……………………………………………………………….) wraz z podatkiem od towarów i usług
VAT – w obowiązującej wysokości za cały przedmiot zamówienia.
§8
Warunki płatności
1.Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na podstawie
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Faktura będzie wystawiona na Gminę Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1, 87410 Kowalewo Pomorskie, NIP 5030022196.
2.Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego,
łącznie z którym Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że prace zostały wykonane zgodnie z
umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w
sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
3.Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
§9
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji
wynosi 4 lata i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/
zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi
wynosi 4 lata i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/
zamontowanych przez Wykonawcę- od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie
gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę
umowną zgodnie z § 15 ust. 2 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Uprawnienie powyższe nie
pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego.
5. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca może
dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia
niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego, nie będą miały
zastosowania.
§ 10
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wys. 0,2% należnego za ten
przedmiot wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji i
rękojmi kary umowne będą naliczane w wys. 0,2 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto
za każdy dzień opóźnienia.
3. Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W przypadku ograniczenia zakresu robót zgodnie z § 1 ust. 5 umowy – Wykonawcy nie przysługuje
odszkodowanie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez
Wykonawcę faktur oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
§ 11
Zmiany umowy
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron
umowy.
2. Zmiany mogą
być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3.
Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy jeżeli:
1) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego .
2) dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
obu stron, które w szczególności dotyczyć będą warunków pogodowych uniemożliwiających
wykonanie prac w temperaturach zewnętrznych,
4. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
§ 12
Sprawy nieuregulowane umową
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
§ 13
Organ rozstrzygający
Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd według
lokalizacji placu budowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy oraz
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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