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A. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Zamawiający:
Zamawiającym jest:
Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
Odział Wykonawstwa – Toruń
Ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Telefon: 693-899-168, mail: sszybist@ekut.pl
NIP: 618-00-18-038
Regon: 250405460
Godziny urzędowania: od 7:00-15:00
2.Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZC/004/TW/2017
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3.Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z
zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).
4.Informacje uzupełniające
a) wszelkie informacje przedstawione w niniejszych Materiałach Przetargowych (dalej MP)
przekazywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu,
b) ilekroć w MP zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi,
dotyczy ono ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.
zmianami),
c) wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od
wyniku postępowania przetargowego,
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmodyfikować treść MP. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się
częścią MP, zostanie przekazane wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążące.
5.Udzielanie wyjaśnień
a) Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia MP.
b) Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych: Stanisława Szybist-Szameta – tel.: 693-899-168,
Paweł Dąbrowski
– tel.: 785-857-552,
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-

w sprawach proceduralnych:
Krystyna Kosicka – tel.: 62 765 80 15
w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku.

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem przetargu jest robota budowlana pn.:

„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Rutki wraz z kompleksową
przebudową rozdzielni WN i budową rozdzielni SN 15 kV” w zakresie:

GPZ Rutki
1. FUNDAMENY I KONSTRUKCJE POD APARATURĘ WN
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, NIWELACJA, DROGI, OGRODZENIE GPZ RUTKI
3. ODWODNIENIE STANOWISK TRANSFORMATORÓW GPZ RUTKI
4. BUDYNEK STACJI GPZ RUTKI WRAZ Z KANALIZACJĄ WOD.-KAN.
5. OBWODY WTÓRNE R110. R15, POM. ENERGII, TELEMECHANIKA
6. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ TELEWIZJI DOZOROWEJ GPZ RUTKI
7. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI
8. USUNIĘCIE KOLIZJI Z KD600 i ODWODNIENIA GPZ RUTKI
9. ŚWIATŁOWÓD RELACJA GPZ KIEŁPINO – GPZ RUTKI
10. PRZEBUDOWA SIECI KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH SN 15 kV
11. OBWODY PIERWOTNE 110 kV GPZ RUTKI
12. PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH 15 kV nr 088 900,
089 000, 089 006, 089 008 NA LINIE KABLOWE
13. ROBOTY ZWIĄZANE Z EW RUTKI

C. TERMINY
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 r.
2. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
3. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres: sszybist@ekut.pl - w terminie do dnia 16.06.2017 r.,
godz. 10.00.
4. Otwarcie ofert w niniejszym postepowaniu jest niejawne.
5. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana.

D. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą obejmować również inne roboty wymagane technologią
oraz technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.
Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu
istniejących obiektów, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia
oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac,
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gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia
elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Wykonawca musi stosować obowiązujące przepisy BHP i Ochrony Środowiska.

E. INFORMACJA O WARUNKACH JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY (Załącznik nr 3 do
MP)
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
1. spełniają wszystkie wymagania wynikające z punktu F - "WYMAGANE DOKUMENTY I
OŚWIADCZENIA”
2. zapewniają, że dysponują doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym
potwierdzającym zdolność wykonania zamówienia,
3. oświadczą, że nie zalegają z płatnościami na rzecz ZUS i odprowadzają na bieżąco należności
podatkowe.

F. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy przedstawią następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany druk oferty;
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – oświadczenie;
3. wykażą wykonanie równoważnych robót budowlanych (budowa lub modernizacja stacji 110/15kV
dla operatorów sieci dystrybucyjnej) w ilości nie mniejszej niż 2 i o wartości każda powyżej kwoty
8.000.000,00 zł netto w ciągu ostatnich 2 lat z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania
wraz z referencjami od inwestorów n/t należytego ich wykonania oraz protokołami odbioru tych
prac – wykaz robot budowlano – montażowych;
4. informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych
środków finansowych – 8 000 000,00 zł., wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (wypis z KRS lub
aktualny wydruk z bazy CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
6. aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. szczegółowy kosztorys ofertowy w postaci wydruku. Bezwzględnie kosztorys powinien zawierać:
informację o narzutach, tabelę elementów scalonych, kalkulację kosztów, zestawienie
poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu wraz z Transportem.
9. KONCESJA, ZEZWOLENIE LUB LICENCJA jeżeli z ustaw wynika obowiązek posiadania takiego
dokumentu przy podejmowaniu działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
10. oświadczenia (załącznik nr 3 do MP).
11. zaparafowany projekt umowy o roboty budowlane (wg załącznika nr 2 do MP),
Wszystkie w/w dokumenty i oświadczenia należy ułożyć w kolejności jak wyżej. Dokumenty o których
mowa w punkcie F, (Wymagane dokumenty i oświadczenia) mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
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wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić dodatkowo jej prawdziwości w
inny sposób.

G. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

H. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Cena oferty powinna obejmować koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia
określonego w niniejszych MP, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych, a których
wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np.:
- koszty wszystkich robót przygotowawczych,
- koszty utrzymania placu budowy,
- koszty zorganizowania placu budowy (w tym doprowadzenia mediów, zabezpieczenia terenu
budowy),
- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.,
- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu „OFERTA”.

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania i zalecenia ogólne:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę,
b) zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,
c) zamawiający dopuszcza składanie ofert w Konsorcjum – w takim przypadku oferent do oferty
załączy umowę Konsorcjum wraz z ustanowieniem pełnomocnika. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
- wymienione w pkt. F pozycje nr 5, 6, 7 osobno dla każdego z Wykonawców, pozostałe
pozycje przynajmniej dla jednego z Wykonawców lub wspólne dla wszystkich
Wykonawców,
d) wymaga się by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści,
e) ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,
f) wszystkie wypełnione jakąkolwiek treścią strony oferty muszą być kolejno ponumerowane oraz
złączone w sposób uniemożliwiający usunięcie którejkolwiek kartki. W przypadku załączenia do
oferty innych materiałów, niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych,
informacyjnych) pożądane jest aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w
sposób trwały,
g) wymaga się by wszystkie wypełnione jakąkolwiek treścią strony oferty były podpisane przez
osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań, zgodnie z przedstawionymi dokumentami
rejestrowymi, pod rygorem odrzucenia oferty,
h) wszelkie skreślenia i poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę uprawnioną
do zaciągania zobowiązań, zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi,
i) nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich
części zamówienia zostaną odrzucone.
2. Zmiany i wycofanie oferty
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane w ten sam sposób co oferta z napisem
ZMIANA.
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3. Zawartość oferty
a) dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie F „Wymagane dokumenty i
oświadczenia” w podanej tam kolejności.

J. PRZYCZYNY POWODUJĄCE ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:
1. jest sprzeczna z MP,
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

K. TRYB OTWARCIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert
a) Otwarcie ofert w niniejszym postepowaniu jest niejawne.
2. Sposób oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
L.p.
1

Opis kryteriów oceny
CENA

Znaczenie
100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW:
1.Cena - waga 100% - maksymalna ilość punktów - 100 (Pmax)

Pc 

C min
P max
Cofer

Pmax - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania
Pc - ilość uzyskanych punktów za oferowaną cenę
Cmin - najniższa cena
Cofer - cena badanej oferty
Wybrana zostanie oferta o najwyższej liczbie punktów z kryterium cena. Wszystkie obliczenia będą
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z przyjętymi
zasadami.

L. ZAWARCIE UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie
zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże
się najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy przez okres 2 tygodni od terminu
zawarcia umowy określonego w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, Zamawiający
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zaproponuje zawarcie umowy temu z Oferentów, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo z
pozostałych ofert.

Ł. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część MP:
1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1.
2. Wzór umowy dostawy – zał. nr 2.
3. Formularz „Oświadczenia” - zał. nr 3.

M. INFORAMCJA O WALUCIE
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich
(PLN).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny. W wypadku takim Dostawcy lub podmioty zainteresowane nie mogą
wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.

Sporządził:

Data: ……………….2017 r.

Zaakceptował:

Data: ……………….2017 r.
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Załącznik nr 1 do MP
OFERTA
„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Rutki wraz z kompleksową przebudową
rozdzielni WN i budową rozdzielni SN 15 kV”

1. Zamawiający:
Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
Telefon: 062 765 80 22; fax 062 764 93 12
NIP: 618-00-18-038
2.

Pełna nazwa wykonawcy..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ......
adres .................................................................................. ..................................................................................
nr telefonów............................................................... nr fax ..................................................................................
NIP................................................................., REGON ..........................................................................................
3.

Wykonawca oferuje gotowość zawarcia umowy na wyżej wymienione zadanie zgodnie z treścią MP, za
całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym stanowiącym:

cenę netto: ..................................... zł słownie: .......................................................................................... złotych)
w tym:
- robocizna: …………………………………. zł
- materiały: …………………………………. zł
- sprzęt wraz z transportem: …………………………………. zł
- pozostałe koszty: …………………………………. zł
cenę brutto: .................................... zł (słownie: .......................................................................................... złotych)
w tym VAT: ................... zł (słownie: ............................................................................................................ złotych)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
Termin realizacji zamówienia 30.11.2017 r.
Akceptujemy formę i termin płatności: przelew w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT
Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe wynosi 5 lat.
Oświadczamy, że:
zapoznaliśmy się z Materiałami Przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń

10. Akceptujemy wzór Umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
podpisania Umowy na warunkach zawartych w MP oraz w ofercie,
11. Osoba do kontaktu .................................................................................................................................
tel.
............................................................................................................................. .........................................
12. Nazwa banku i numer konta wykonawcy:
............................................................................................................................. .....................................
13. Oferta zawiera .......... ponumerowanych stron.
..................... dn. ....................
...........................................................................................
(podpisy
osoby/osób
wskazanych
w
dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu)
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Załącznik nr 2 do MP

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ………/2017
DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR ZC/004/TW/2017

z dnia ……..……………. 2017 roku zawarta pomiędzy:
ENERGETYKĄ KALISKĄ – USŁUGI TECHNICZNE Spółka z o.o.
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 35
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000100718
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
reprezentowaną przez:
1/ ........................................................................................................................................................
2/ ........................................................................................................................................................
zwanego w dalszym ciągu umowy Zamawiającym z jednej strony,
a
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1/ ........................................................................................................................................................
2/ ........................................................................................................................................................
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą z drugiej strony.
Zgodnie z przyjętą ofertą z dnia …………………………………….... strony zawarły umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do Wykonania zadanie pn.:

„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Rutki wraz z kompleksową
przebudową rozdzielni WN i budową rozdzielni SN 15 kV” w zakresie:

GPZ Rutki
1. FUNDAMENY I KONSTRUKCJE POD APARATURĘ WN
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, NIWELACJA, DROGI, OGRODZENIE GPZ RUTKI
3. ODWODNIENIE STANOWISK TRANSFORMATORÓW GPZ RUTKI
4. BUDYNEK STACJI GPZ RUTKI WRAZ Z KANALIZACJĄ WOD.-KAN.
5. OBWODY WTÓRNE R110. R15, POM. ENERGII, TELEMECHANIKA
6. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ TELEWIZJI DOZOROWEJ GPZ RUTKI
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7. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI
8. USUNIĘCIE KOLIZJI Z KD600 i ODWODNIENIA GPZ RUTKI
9. ŚWIATŁOWÓD RELACJA GPZ KIEŁPINO – GPZ RUTKI
10. PRZEBUDOWA SIECI KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH SN 15 kV
11. OBWODY PIERWOTNE 110 kV GPZ RUTKI
12. PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH 15 kV nr 088 900,
089 000, 089 006, 089 008 NA LINIE KABLOWE
13. ROBOTY ZWIĄZANE Z EW RUTKI

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonanie wykonany zgodnie z:
a)

postanowieniami niniejszej umowy,

b)

zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz „Procedurą
obowiązującą przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi” w Spółce EKUT Sp. z o.o.,

c)

projektem technicznym zatwierdzonym z zastrzeżeniem uwzględnienia uwag protokółem z posiedzenia Rady
Technicznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kalisz,

d)

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
zmianami) w dalsze części zwaną „Prawem Budowlanym”,

e)

innymi właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dotyczącymi prowadzenia prac budowlanomontażowych związanych z budową stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz przepisami BHP
i ppoż. Obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania prac,

f)

wytycznymi projektowymi zatwierdzonymi przez Radę Techniczną oraz ustaleniami dokonanymi
z Zamawiającym,

g)

obowiązującymi „Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA”.

§2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do: 30.11.2017r.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku siły wyższej
lub takich wyjątkowych okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zawieraniu niniejszej
umowy. Zmiana terminu wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.

§3
Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy należy:
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r.(tekst jednolity Dz.
U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami).
2. Dokonanie w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru ilości i jakości robót podlegających
zakryciu.
§4
___________________________________________________________________________________
Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o.

9

Nr sprawy: ZC 004/TW/2017

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją
projektową, Polskimi Normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno- i materialno-prawnej za skutki swojego działania lub
zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym wpływem wykonywanych robót.
Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w tym
zakresie.
3. Ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych oraz
ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montażowych; Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa
obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie;
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy, już wykonanych robót albo
ich części bądź urządzeń Wykonawca dokona naprawy i doprowadzi do stanu poprzedniego na koszt własny, bez
możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
5. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac budowlanych, montażowych
i instalacyjnych poprzez prowadzenie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i wymogami ochrony
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wykonywanie wszystkich prac, w tym
pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia kwalifikacyjne oraz wymagane
przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż.
6. Zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru
objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska.
7. Informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych.
§5
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe na skutek
wykonywania wszelkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie.
§6
Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi w
ENERGA-OPERATOR SA.
§7
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o wykonanie całości lub części robót przewidzianych niniejszą umową
z podwykonawcą potrzebna jest pisemna zgoda Zamawiającego.
2. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie całości lub części robót przewidzianych niniejszą umową z
podwykonawcą, Wykonawca ponosi za jego działania odpowiedzialność jak za działanie własne.
3. W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlane przez podwykonawcę, przez zawierającego umowę z podwykonawcą lub przez inny podmiot,
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu – już na etapie próby
pozasądowego zaspokojenia roszczenia.
§8
1. Dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom
określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.)
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2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy,
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót i
materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostaw we własnym zakresie materiałów i urządzeń, które niezbędne są
do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenie i materiały
od momentu ich odbioru z magazynu do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów
z magazynu Zamawiającego na plac budowy.
§9
Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy następuje w terminie do 14 dni od złożenia przez Wykonawcę pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.
§ 10
1. Odbioru prac budowlano-montażowych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów
określonych ustawą Prawo budowlane.
2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest potwierdzenie zakończenia robót przez
Inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót.
3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez strony protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego usunięcia,
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, wyznaczając odpowiedni termin na
ich usunięcie.
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych
czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem
i przepisami prawa. Czynności odbioru będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. W
przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
§ 11
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest p. Paweł Dąbrowski tel. 785 857 552
2. W
trakcie
realizacji
przedmiotu
……………………………………….

umowy

stronę

Wykonawcy

na

budowie

reprezentuje

§ 12
1. Zryczałtowana kwota wynagrodzenia netto wykonania przedmiotu umowy wynosi: …………………..…….……………
zł (słownie:
……………………………………………………………………………………………….……….……………złotych)
Do wynagrodzenia netto dodany zostanie podatek od towarów i usług według stawek zgodnych z przepisami prawa.
§ 13
Strony uzgodniły następującą formę rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy: rozliczanie fakturą końcową po
zakończeniu zadania z wynikiem pozytywnym.
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Wykonawca obowiązany jest do przedkładania faktur VAT w oryginale i kopii
Zamawiającego.
§ 14

-

w celu potwierdzenia przez

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem bankowym z konta bankowego Zleceniodawcy
na konto bankowe Zleceniobiorcy podane na fakturach.
2. Faktury płatne będą przez Zleceniodawcę w terminie: 30 dni od daty wystawienia faktury, z tym że Zleceniobiorca
zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT Zleceniodawcy w terminie 3 dni od daty wystawienia.
3. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia przez Bank rachunku Zleceniodawcy.
§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlano-montażowe będące
przedmiotem umowy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu
umowy, o którym mowa w par. 9 bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego.
3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 14 (słownie :czternastu) dni od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia
wady, wyznaczy dłuższy termin.
5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Wykaz prac (elementów) objętych nową
gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do
przedmiotowego protokołu.
6. Nie powoduje utraty gwarancji:
a) modernizacja urządzeń przesyłowych,
b) rozbudowa urządzeń przesyłowych.
§ 16
1. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości:
a) 0,5% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy,
licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót określonego w § 2, do dnia pisemnego zgłoszenia
gotowości odbioru;
b) 0,5% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł
dziennie , do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru;
c) 10% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub rozwiązania
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
d) 10% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy w razie naruszenia postanowień niniejszej umowy poprzez
podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego.
3. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od
odmiennych zapisów w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za działania i
zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu szkody, z tytułu kar umownych oraz z tytułu
przekroczenia określonego w par. 1 ust. 4 wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem
odbiorców.

§ 17
1. Strony zgodnie uznają, że niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.).O osiągnięciu stanu
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niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie umowy w drodze odrębnego aneksu.
2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, zachowując dotychczas
wykonaną część przedmiotu umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy, a także opóźnia się z realizacją poszczególnych
elementów robót, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień umowy oraz przyjętego
harmonogramu w taki sposób, że wykonanie robót w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne. Zamawiający nie
ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie robót.
b) Wykonawca powierzył wykonanie prac bądź ich części podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
c) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) zwłoki w zapłacie należności dłuższej niż 60 dni od dnia wymagalności,
b) przerwania z winy Zamawiającego wykonywania robót na okres dłuższy niż 45 dni.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia utraconych
korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 24.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. Nr 89, poz. 414 ze zm.).
§ 19
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie strony pod
rygorem nieważności.
§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§21
Wykonawca oświadcza, że spełnia przesłanki z art.230 Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000
roku (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) upoważniające go do zawarcia niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do MP

...............................................................
(pieczątka firmy)
Data..........................................................

OŚWIADCZENIA

L.p.

TREŚĆ

POTWIERDZENIE

TAK
1.

w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonawca wyrządził
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta
nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

2.

otwarto likwidację wykonawcy lub ogłoszono jego upadłość

3.

wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4.

wykonawca jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

5.

wykonawca jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

6.

wykonawca jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych

7.

wykonawca jest spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną, której
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

NIE
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8.

wykonawca jest osobą prawną, której urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem
o udzielenie
zamówienia,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

9.

wykonawca jest podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

10.

wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w
zakresie objętym przedmiotem postępowania, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

11.

wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

12.

wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonania zamówienia

13.

akceptuję przedstawiony wzór umowy

14.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów BHP i
Ochrony środowiska.

15.

oświadczamy, że wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych ofertą
będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do
powszechnego stosowania oraz spełniać wymagania odpowiednich norm
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej i posiadam polisę lub inny dokument
ubezpieczenia
wykonawca nie zalega z płatnościami na rzecz ZUS i odprowadza na bieżąco
należności podatkowe,

16.
17.

Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania pustego pola poprzez wstawienie krzyżyka lub innego
symbolu graficznego tak aby jednoznacznie zadeklarować spełnienie lub niespełnienie odpowiedniego
warunku.
Nie jest możliwym umieszczanie jakichkolwiek poprawek lub własnych komentarzy. W przypadku ich
stwierdzenia Zamawiający uzna formularz za niewypełniony co jest równoznaczne z niemożnością
udzielenia zamówienia.
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