ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej
Tymienica Nowa 70
27-312 Chotcza
woj. mazowieckie
tel.:48 678-07-07

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Przebudowa okien Kościoła p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej”
prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o
której mowa w art. 43a ustawy 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 562 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z
2017 r. poz. 106).

Zatwierdzam:

Tymienica Nowa, dnia 05.12.2017 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej, Tymienica Nowa 70,
27-312 Chotcza, NIP 811-126-71-30, tel. 48 678-07-07, e-mail: bogdan401@poczta.onet.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 562
ze zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106) –
zwanego dalej Rozporządzeniem.
III. Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania
wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie,
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej
oferty.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa okien Kościoła p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej”. Zadanie
współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio wykonanie robót budowlanych
polegających m.in. na:
1. Montaż rusztowań
2. Roboty przygotowawcze
3. Konserwacja okien metalowych
4. Roboty wykończeniowe
UWAGA: Przedmiotowy budynek, na którym będą realizowane roboty są wpisane do rejestru
zabytków.

Wykonawca będzie realizował zamówienie wokół czynnego obiektu. Budynek kościoła na czas
realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w
normalnym trybie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania wykonywanych prac
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie kościoła i jego otoczeniu. Teren, na którym prowadzone będą prace
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zostanie na koszt Wykonawcy należycie
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
3. Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
określono w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót stanowiących załączniki do
SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać również zgodnie z pozwoleniem
konserwatorskim.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów,
maszyn i urządzeń („własnych" w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).
2) Roboty należy wykonać przy użyciu materiałów posiadających atesty i dopuszczonych
do użytku zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, przepisów
przeciwpożarowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych
przepisów związanych z przedmiotem zamówienia;
3) Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty:
a) rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a nie
ujętych w przedmiarze robót,
b) oznaczenia i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót,
4) Wykonawca poniesie koszty uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu i
przywróci do stanu poprzedniego, w szczególności poprzez:
a) uprzątnięcie i przywrócenie do stanu poprzedniego terenu właściciela nieruchomości,
5) Zamawiający na swój koszt zapewni inspektora nadzoru budowlanego.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 45421132-8 Instalowanie okien.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany (zwana dalej:

dokumentacją techniczną) oraz pomocniczo przedmiar robót.

2) Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów

lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez
wykonawcą, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów
lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych środkach, katalogach, stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te
materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora
dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń.
Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o
przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu
braku równoważności. Materiały występujące w dokumentach przetargowych można
zastąpić materiałami odpowiadającymi wymaganiom Polskich Norm przenoszonych
normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszących Normy Europejskie lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy uwzględnić: a) europejskie oceny
techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego
względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 30512011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady
89/106/EWG (Dz. Urz, UE L 88 204.04.2011, str. 5, z późn. zm.)
3) Źródła finansowanie zadania objętego przedmiotem zamówienia:

Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
V. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania - do dnia 28 lutego 2018 roku.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w ust. 2)
2) Opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Z uwagi na charakter
przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu
dokonywania oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający będzie polegał na złożonych przez wykonawcę oświadczeniach
i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia. Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
3) Wiedza i doświadczenie, zdolność techniczna i zawodowa.
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane przy
obiektach sakralnych zabytkowych na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto
łącznie polegających na wymianie okien i okien witrażowych z pakietami
termicznymi.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
b) Kierownik budowy branży budowlanej, posiadający uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz
spełniający wymogi określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) tj.
„robotami budowlanymi kieruje, przy zabytkach nie ruchomych wpisanych do
rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa
budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury” (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia / odbyte praktyki (doświadczenie), które zostały wydane / zdobyte na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
3) Korzystanie

przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów:
a) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w ust 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
c) Warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą spełnić, polegając na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów.
e) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów
przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku o którym mowa w pkt. 1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w ust. 2 wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
i dokumentach załączonych przez Wykonawcę.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) c)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania –
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w pkt. 1.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy roboty
budowlane przy obiektach sakralnych zabytkowych na kwotę nie mniejszą niż
300 000,00 zł brutto łącznie polegających na wymianie okien i okien
witrażowych z pakietami termicznymi wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, poświadczające wykonanie
w/w robót.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

3)
4)

uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
dokument potwierdzający ubezpieczenie OC wykonawcy w zakresie
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną min 200.000,00 PLN
zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, o których mowa wyżej, powinny zostać
zastąpione odpowiednimi dokumentami, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonymi przez wykonawcę.

VIII. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu
ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których
mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020,lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany
osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20
lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, jeżeli osoba ta nie będzie
brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta
wykonawcy danego zadania ujętego w operacji.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym z wykonawcami odbywa się w formie pisemnej,
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(fax, email) lub za pośrednictwem
operatora pocztowego lub osobiście.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pośrednictwem
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający wymaga przesyłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w.
Świętej Tekli w Tymienicy Nowej, Tymienica Nowa 70, 27-312 Chotcza.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Ks. Bogdan Brusik
X. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:
Nie dotyczy

XI. Termin związania z ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi – 30 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
3. Wykonawca składa ofertę w zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym do
zamawiającego wraz z określeniem przedmiotu zamówienia z dopiskiem: ,,Nie otwierać
przed terminem otwarcia ofert".
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.
6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów/oświadczeń składanych
wraz z ofertą były ponumerowane i parafowane przez osobę/ osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie
wyrażoną słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę)
wyrażoną słownie, z zastrzeżeniem możliwości poprawy w ofercie przez
zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale.
10. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. W przypadku, gdy za wykonawcę działa pełnomocnik, stosowne pełnomocnictwo
powinno być dołączone do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywać czynności, do podjęcia, których pełnomocnik jest upoważniony.
Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
13. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może zastrzec w ofercie
(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty). Informacje te należy umieścić w
oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji
niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.
XIII. Miejsce składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin złożenia ofert i ich otwarcia
1) Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2017 r. do godz. 09.45 w budynku Plebanii w
Tymienicy Nowej.
2) Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po
terminie.
3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Plebanii w
Tymienicy Nowej.
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaka zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
6) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną
odesłane wykonawcom bez otwierania.

7) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone
do oferty.
XIV. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty winna uwzględniać w szczególności wszystkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w
Zapytaniu Ofertowym, dokumentacji projektowej oraz kosztów wszelkich prac
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a niewymienionych w
dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji i
wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne
do osiągnięcia rezultatu umowy.
3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, kwoty zaokrągla się do pełnych groszy przy zastosowaniu matematycznych
reguł zaokrąglania liczb.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały we wzorze umowy.
5. Cenę należy podać z uwzględnieniem podatku VAT.
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi:

Kryterium
Cena (C)
Okres Gwarancji (G)

Waga kryterium
60 punktów
40 punktów

2. Sposób oceny kryterium „cena” (C)

Kryterium (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto podanej przez
Wykonawcę.
W kryterium(C) można uzyskać maksymalnie 60 punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
𝐂= 𝐂 𝐦𝐢𝐧 / 𝐂 𝐛𝐚𝐝 𝐱 𝟔𝟎 𝐩𝐤𝐭
gdzie: C
liczba punktów oferty
badanej w kryterium
„cena”
C min
najniższa cena brutto
spośród ocenianych
ofert (zł)
C bad
cena brutto oferty
badanej (zł)
3. Sposób oceny kryterium „Okres gwarancji”
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego i wpisanego
przez wykonawcę w Formularzu Oferty długości okresu gwarancji.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w
Liczba
kryterium „Okres
punktów
gwarancji” (G) zostanie

przyznana następująco:
Ilość miesięcy
36
48
60

10
20
40

4. Najkorzystniejsza oferta.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryterium „Cena” i w kryterium „Okres
gwarancji”
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Z wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu

ustawy Pzp zostanie zawarta umowa.
2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia dostarczyć umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Nie dotyczy
XVI. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do
zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,
o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane
wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach
wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich
wykonawców.
XVII. Istotne dla stron postanowienia.
1. Zamawiający będzie wymagał:
a) najpóźniej w dacie podpisania umowy złożenia kosztorysu, na podstawie którego
Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny,
materiałów i sprzętu. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który
będzie wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych robót oraz w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy
danego zadania w zakresie przewidzianym we Wzorze umowy.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XIX. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) do zmiany treści zapytania ofertowego do dwóch dni przed upływem terminu
składania ofert, na zasadach określonych w § 2 ust. 5 Rozporządzenia
2) unieważnienia postępowania do momentu złożenia ofert bez podania
przyczyny,
3) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
4) unieważnienia postępowania, jeśli:
5) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w
chwili wszczynania postępowania,
7) postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie
sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w
stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o
czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych
dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia
zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność
uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną.
Uzupełnieniu nie podlegają dokumenty i oświadczenia, które powodują istotne
zmiany w treści oferty.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie
do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

miejscowość, data …………………………….

…………………………………
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:

……………………………………………………………………

Nazwa:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Siedziba

……………………………………………………………………
e-mail

……………………………………………………………………

telefon

……………………………………………………………………

fax

……………………………………………………………………

Numer REGON

……………………………………………………………………

Numer NIP

……………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego:
.…………………………………………………………………………..
Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej):
…………………………………………………………………………………………………
1) Dane podmiotów występujących wspólnie:
a) Nazwa:
Siedziba

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

e-mail

……………………………………………………………………

telefon

……………………………………………………………………

fax

……………………………………………………………………

Numer REGON ……………………………………………………………………
Numer NIP

……………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………..
b) itd.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa okien
Kościoła p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej”
2. Składamy niniejszą ofertę za cały przedmiot zamówienia:

Cena oferty
zł

Wartość netto

zł .…/100

Słownie
Stawka
VAT

podatku

…………….. %

Cena brutto
Słownie

zł
zł…./100

3. Oświadczam, że jako Wykonawca prowadzę / nie prowadzę1) działalności gospodarzącej.
1)

niepotrzebne skreślić

4. Jako Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą oświadczam, że jestem/ nie

jestem2) płatnikiem podatku VAT.
2)
niepotrzebne skreślić
5. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

1) termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: 28.02.2018 r.,
2) okres gwarancji: _________________________
3) warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
6. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, zgodnie z
Zapytaniem Ofertowym i umową.
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym, akceptujemy jego
postanowienia, nie wnosimy zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
3) Oświadczamy, że podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań
wykonawcy opisanych w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami.
4) Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu
Ofertowym.
6) Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego:
Oświadczam, że:
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
……………………………………………….…… (wymienić jakie?) o wartości netto
…………… zł.

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie ust. 6 oznacza, że jej złożenie nie
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. Oświadczamy,
że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
1) siłami własnymi5),
2) przy udziale podwykonawców5)
5)
niepotrzebne skreślić

L.p.

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcy i osób do
kontaktu z nimi (o ile są znane na etapie
składania ofert)

Część przedmiotu zamówienia
oraz wartość lub % ilość

Załączniki:
1. …………….
2. …………….
…………………………………………..
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

…………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa okien
Kościoła p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej”, oświadczam, co następuje:
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Pzp*.
3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych wart. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
pkt 1, 8 ustawy Pzp)*.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………
……….……………..………………………………………………………………….
………….…………………..…………………...........………………………………..
………………...…..………………….………………………………………………..
……………………….…………………………..………………………..……………
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘWYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)
podlega / nie podlega*wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
(* niepotrzebne skreślić)
…………….……., dnia ………….……. r.
….……………………………………….
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

…………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa okien
Kościoła p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej”, oświadczam, co następuje:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………...….,
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….,dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p
.

Nazwa
zadania

Miejsce
Rodzaj
wykonywani robót
a
budowlanyc
h

Czas
realizacj
i
zadania
(od-do)

Wartość
brutto
zrealizowanyc
h robót

Zamawiając
y, na rzecz
którego
roboty
zostały
zrealizowane

1
2
3

Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające należyte wykonanie
wskazanych w tabeli powyżej robót . Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający
należytego wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie
wykonaną.
*) W ofercie musi znajdować się informacja o podstawie do dysponowania przedstawionymi
zasobami.

…………………………………………………………………….
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZADANIA

1. Dysponuję/Dysponujemy następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie
L.p. Imię i
nazwisko

Doświadczenie Kwalifikacje
(lata)
zawodowe,
uprawnienia

Wykształcenie Zakres
wykonywanych
czynności (funkcja,
rola w realizacji
zamówienia)

2. Będę/Będziemy dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie
L.p. Imię i
nazwisko

Doświadczenie Kwalifikacje
(lata)
zawodowe,
uprawnienia

Wykształcenie Zakres
wykonywanych
czynności (funkcja,
rola w realizacji
zamówienia)

Uwaga: w przypadku złożenia oświadczenia zawartego w pkt. 2 należy dołączyć pisemne
zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku prowadzenia przez te
osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych
osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu
niniejszego zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………..….……………………………………….
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
Przystępując do udziału w postępowaniu zapytania ofertowego na zadanie pn.
„Przebudowa okien Kościoła p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej”
oświadczam, że na dzień składania ofert jako Wykonawca:
nie należę* do żadnej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), a tym samym
z żadnym Wykonawcą, który złoży/ł ofertę w niniejszym postępowaniu nie należę do
tej samej grupy kapitałowej
nie należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 228 z późn. zm.) z żadnym
Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu
należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………
Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
*niepotrzebne skreślić
**zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

…………….……., dnia ………….……. r.
….……………………………………….
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert

Załącznik
WZÓR UMOWY
UMOWA
zawarta dnia …………… 2018r. w Tymienicy Nowej pomiędzy:
Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej , z siedzibą Tymienica
Nowa 70, 27-312 Chotcza
zwaną dalej ,,Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Księdza Proboszcza – Bogdana Brusik,
a
…………………..........….................z siedzibą
..............................………………......………………. NIP:......................................,
REGON...............................................
zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której
mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy
oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).
§1
Przedmiot i zakres umowy
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa
okien Kościoła p.w. Świętej Tekli w Tymienicy Nowej”
zwane dalej przedmiotem umowy lub zamiennie przedmiotem zamówienia.
1. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Zapytanie Ofertowe;
2) Umowa;
3) Oferta Wykonawcy.
2. Przy rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty wg kolejności
wskazanej w ust.1.
§2
Termin realizacji umowy
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany:
a) Termin wykonania - do dnia 28 lutego 2018 roku.
2. Termin rozpoczęcia: w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z projektem i przedmiarem robót.
§3
Forma i wysokość wynagrodzenia
1. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy zgodnie z ceną zawartą w
ofercie:
Cena netto ........................................, podatek VAT .................................... cena brutto
....................................... (brutto słownie złotych: ......................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne
Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i wszelkich zobowiązań
określonych w Umowie.
3. W przypadku wprowadzenia do umowy zamiany polegającej na zmianie sposobu
spełniania świadczenia przez Wykonawcę, na podstawie przesłanek określonych w
niniejszej umowie i wynikającej z tego konieczności wykonania robót budowlanych,
które nie zostały wycenione w ofercie Wykonawcy, wartość tych robót zostanie
ustalona na podstawie negocjacji przeprowadzonych przez Wykonawcę i
Zamawiającego, natomiast wartość robót, których Wykonawca nie będzie wykonywał
zostanie ustalona zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 4.
4. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w §13
ust.1 pkt 3 lit. d umowy lub ograniczenia wynikającego ze zmiany sposobu spełniania
świadczenia przez Wykonawcę, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie
pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót
zostanie ustalona kosztorysem szczegółowym sporządzonym przez Wykonawcę na
podstawie cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
§ 4.
Obowiązki Zamawiającego
1. Współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu Umowy;
2. Informować Wykonawcę o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z
realizacją przedmiotu Umowy;
3. Dokonywać odbiorów zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę
przedmiotu Umowy;
4. Dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na
warunkach określonych w Umowie;
5. Udzielić Wykonawcy – na jego wniosek - pełnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją
przedmiotu Umowy.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób
umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie oraz zapewniający uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli uzyskanie takiej decyzji będzie wymagane
przepisami prawa.
2. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł przez
cały okres obowiązywania umowy, na potwierdzenie tego dołącza dokument
potwierdzający ubezpieczenie.
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zespołem osób o uprawnieniach i kwalifikacjach
określonych w Zapytaniu Ofertowym i zapewnia że będą one wykonywały przedmiot
Umowy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z
realizacją Umowy, a szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub
śmierć.
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody
wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną,

przepisami bhp i p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów
do momentu dokonania odbioru robót, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się
pokryć w pełnej wysokości.
6. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy w
szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób
przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz uszkodzenia mienia
powstałego w związku z realizacją przedmiotu umowy.
7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej
wysokości za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane
istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz za szkody powstałe przy usuwaniu
tych wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem
nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru
oraz osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc realizacji
przedmiotu Umowy oraz wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej
realizacją.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy, utrzymanie
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane tak, by zapewnić dostęp i
dojazd do posesji w obszarze realizowanej inwestycji.
§ 6.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
…...................................................................................................................................................
wskazać części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom i podać firmy
podwykonawców
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonanie części robót przedmiotu
zamówienia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, obowiązują Wykonawcę
w zakresie umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo oraz rozliczenia
finansowe wynikające z tych umów (w załączeniu wzory dokumentów do stosowania
w umowach o podwykonawstwo).
§7
Odbiór końcowy
1. W terminie zakończenia robót Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte umowy,
wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentację
odbiorową w trzech egzemplarzach w wersji papierowej.
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust.
1.

3. Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków
określonych w ust.1 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót
przez Wykonawcę do Zamawiającego.
4. Dokumentacja odbiorowa o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dziennik budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy zgodnie z
projektem, jak również warunkami pozwolenia na budowę, jeśli decyzja była
wydana dla danej inwestycji,
3) oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania zgodnie ze sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami, oraz oświadczenie o uporządkowaniu i
przekazaniu Zamawiającemu terenu budowy wraz z przedmiotem niniejszej
umowy,
4) oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy o
uporządkowaniu i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy wraz z
przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego
robót.
§8
Warunki płatności
1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę brutto
……………….. zł (słownie………………………………….) w tym podatek VAT
….%, co stanowi kwotę : …………………………….. .

2. Termin płatności faktury za wykonanie roboty wynosi 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.
3. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.
§9
Kary umowne
1. Za niedotrzymanie terminu zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego należnego za każdy dzień
opóźnienia.
2. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji
jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego należnego za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia umownego.
4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Zamawiającego, innych niż określone w §12 umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego.
5. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
5.000,00 zł (pięć tysięcy).
6. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc) za
każde zdarzenie.
7. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
lub jej zmiany, Wykonawca Zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł
(jeden tysiąc)za każde zdarzenie.
8. Za brak umowy o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc) za każde zdarzenie.
9. Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 5 niniejszej umowy – 2000,00 zł za
każde uchybienie.
10. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto.
11. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody
rzeczywistej.
12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia.
§ 11
Warunki gwarancji i rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na prace stanowiące przedmiot umowy rękojmi i
gwarancji jakości. Strony ustalają, że okres rękojmi zostanie rozszerzony na okres
gwarancji.
2. Uprawnienia zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji na roboty
budowlane wygasają z upływem ................. m-cy od dnia dokonania odbioru
końcowego przedmiotu umowy.

3. W okresie rękojmi i gwarancji wady/awarie będą zgłaszane Wykonawcy pocztą
elektroniczną na adres e-mail: ......... i telefonicznie na nr ......................... lub faksem na
nr ........................... wraz z krótkim opisem wady/awarii. Wykonawca zobowiązany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie powyższych danych
kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym okresem wyprzedzenia.
4. W okresie gwarancji
1) przystąpić do usunięcia wady/awarii w maksymalnym terminie 24 godzin liczonym
od momentu zgłoszenia wady/awarii w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Przez przystąpienie do usunięcia wady/awarii rozumie się przybycie do miejsca
wystąpienia wady lub awarii i rozpoczęcie jej usuwania;
2) usunąć wadę/awarię w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia wady/awarii w
sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu;
3) wymienić na swój koszt część przedmiotu umowy na nową, gdy liczba jej napraw
gwarancyjnych przekroczy trzy zdarzenia, bieg terminu gwarancji dla wymienionej
części rozpoczyna się na nowo od daty dokonania jej wymiany;
4) przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy części składowej przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający może zlecić usunięcie wad/awarii stronie trzeciej, jeżeli Wykonawca
odmawia lub zwleka z ich usunięciem. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany
jest powiadomić Wykonawcę, o zamiarze powierzenia usunięcia wady/awarii osobie
trzeciej.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/ awarii w przewidzianym umową terminie,
Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej. Koszt usunięcia wad/awarii przez
osobę trzecią może zostać potrącony z zabezpieczenia.
§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonywanie nie leży w
interesie publicznym.
2. Oprócz przypadków, określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może również
odstąpić od umowy w razie:
1) Konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, lub Podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi lub
2) Konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i ust. 2 może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawcy
będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za wykonaną część robót.
§ 13
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy przewidzianej w jej treści,
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
następujących okolicznościach:
1) zmiana terminów wykonania umowy:

a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w
szczególności:
- klęsk żywiołowych,
- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów;
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie, w szczególności:
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i
innych podmiotów o kompetencjach złożonych organów administracji w
szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp.,
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania
robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- zamian decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniające dokumentację projektową,
- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia czynności w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrożenia.
b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone
w zapytaniu ofertowym.
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem
Ofertowym,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiana przepisów podatkowych, w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,
e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z Zapytaniem
Ofertowym,
f) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług
lub dostaw,
g) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonania umowy.
3. W przypadku wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2
lit. a możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii
robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych
umową lub zmiana wynagrodzenia.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3
lit. a, d, e, f możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i
technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.
5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lit b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 możliwa jest również, powiązana za
zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokości wygrodzenia.
7. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
8. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych.
9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 14
Inne postanowienia
1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
……................………………
2. Kierownikiem budowy/ robót będzie: ………………..- upr. Budowlane
nr…………… ważne do ...……………

§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. Każda ze stron zobowiązuje do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio
wskazany adres.
4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy
powszechne właściwe rzeczowo dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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