
 

 

 

 
 

 

Rakszawa, 11.08.2017 r.  

 

 

ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZUK-8/ZP/2017 
  

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr ZUK-8/ZP/2017 o wartości mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych – z późn. zm. Postępowanie nie podlega ustawie 

Prawo zamówień publicznych (zamówienie sektorowe podprogowe), realizowane w ramach 

Regulaminu Udzielania Zamówień w ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie,  

z siedzibą 37-111 Rakszawa 334. 

 

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na „Dostawę odżużlacza 

zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła OR 10 nr 2 w kotłowni ZUK ENERGOKOM 

Sp. z o.o. w Rakszawie”.  
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odżużlacza zgrzebłowego wraz z 

montażem o parametrach:  

1) parametry techniczne (wymiary podane w milimetrach określone wstępnie na 

podstawie wymiarów istniejącego odżużlacza OZ 1/3-5): 

 długość użytkowa  Lu=9000 

 długość części poziomej L=10 000 

 długość całkowita Lc=11930 

 długość części skośnej – 1850 (górna, krótsza krawędź) 

 szerokość wanny - 570 

 wysokość wanny – 500 

 kąt pochylenia części skośnej 35° 

2) wymagania konstrukcyjne: 

 zgrzebła profilowane z materiału 18G2A z mocowaniem  umożliwiającym 

szybki montaż i demontaż 

 łańcuch taśmy zgrzebłowej nawęglany - 18x64 FAS NS B 10%, 7 ogn. 

 napinanie cięgna śrubowo - sprężynowe 

 blacha odżużlacza gięta o grubości 8 mm 

 dno odżużlacza wyłożone blachą trudno-ścieralną o grubości 10 mm. 

 prowadzenie górne na kołach fi=160



 

 

 na przegięciach ślizgi 

 podpory wanny o wysokości 280 mm 

 napęd przekładnia  3NM400 (BEFARED) 

 zabezpieczenie przeciążeniowe po stronie mechanicznej i elektrycznej 

 zabezpieczenie antykorozyjne 

 usytuowanie przekładni i silnika na zewnątrz obrysu wanny, z lewej strony 

patrząc od strony napędu 

 

2. ZAKRES OFERTY:  
1) Wykonanie i dostawa kompletnego odżużlacza zgrzebłowego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334. 

2) Montaż odżużlacza z rozruchem i 2 godzinnym ruchem próbnym.  

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

certyfikatów materiałowych, certyfikatu CE oraz dokumentacji techniczno-ruchowej. 

 

Do oferty techniczno-handlowej należy dołączyć rysunek zestawieniowy odżużlacza w celu 

umożliwienia wstępnego sprawdzenia wymiarowania urządzenia. 

 

3. WYMAGANIA OGÓLNE  
1) Urządzenie musi być fabrycznie nowe. 

2) Wykonawca udzieli co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonanie koryta odżużlacza 

oraz 2 letniej gwarancji na części ruchome: (koła, łożyska, wały, korpusy) przedmiotu 

umowy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania parametrów odżużlacza 

zgrzebłowego w toku badania i oceny ofert w szczególności jego wymiarów. 

4) Montaż w siedzibie Zamawiającego:  

 demontaż istniejącego odżużlacza wykona Zamawiający 

 montaż mechaniczny odżużlacza 

 poziomowanie wanny odżużlacza 

 instalację zasilania i zabezpieczeń silnika napędu wykona Zamawiający we 

własnym zakresie, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy 

 uruchomienie po montażu, 

 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu wykonawcy gotowości odżużlacza do 

uruchomienia, przystąpi do czynności odbiorowych. 

5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

wizji lokalnej w celu zweryfikowania szczegółowych wymiarów i oceny 

warunków wykonania montażu. Za wszelkie ewentualne niezgodności 

wymiarowe wynikłe w trakcie montażu odpowiada Wykonawca. 
 

4. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
  Oczekiwany termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania  umowy.  

  

5. WARUNKI  PŁATNOŚCI:  
Przelewem, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, 

pod warunkiem pełnej zgodności technicznej przedmiotu zamówienia z jego opisem i 

wymaganiami Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru  podpisanym przez 

obie strony. 

 



 

 

6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść w całości przed podpisaniem umowy w wysokości 5% wartości 

przedmiotu umowy brutto. 

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT:  
Cena - 100% - dostawa odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem,  dostawa do 

siedziby Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334.  

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. 

 

8. TERMIN  ZŁOŻENIA OFERT:  
23 sierpień 2017 r. do godz. 14.00   

 

9. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:  
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną lub pisemnie.  

 

10. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:  
Pan Tadeusz Bieniasz, tel. 17-224-93-27  

 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 
Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie. 

- adres poczty elektronicznej: energokom@poczta.fm 

- nr faxu: 17- 224-93-27 

- adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w 

Rakszawie,  

  37- 111 Rakszawa 334. 

 

12. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA 

DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Załącznik nr 2  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy. 

 
 

  

mailto:energokom@poczta.fm


 

 

Załącznik Nr 1    

 

……………………………………… 

                (Wykonawca)                                                                                                   

OŚWIADCZENIE 
 

 Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZUK-08/ZP/2017 pn. „Dostawę odżużlacza zgrzebłowego wraz z 

montażem dla kotła OR 10 nr 2 w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie” .  
 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, mając świadomość, że o udzielenie zamówienia  wyklucza się: 

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary 
umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 

stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
2. Wykonawców z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, albo odstąpił od tej umowy z 

powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % umowy;  
3. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 

likwidację majątku upadłego;  
4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, 

gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  
5. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;   

6. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;   

7. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

8. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;   
9. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;   

10. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

11. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem 

czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział  tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji  

12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

13. Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  
14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

15. Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm., złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
 

 

 
___________________________________           _______________________________________  

                       (miejscowość, data)                                                                                       (podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                       przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć imienna) 

  



 

 

Załącznik Nr 2  

 

 

…………………..                                                 …………………….., dnia …………2017 

     (Wykonawca)  

 

 

  

OŚWIADCZENIE 

    

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

„Dostawę odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła OR 10 nr 2 w kotłowni 

ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie” .  
Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

                                                                                 

        

 …………………………………………… 

                        Podpis osoby upoważnionej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik Nr 3  

 

   ...................................... dnia  .......................... 2017 r.  

....................................... 

nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 

Zakład Usług Komunalnych  

ENERGOKOM Sp. z o.o. 

37-111 Rakszawa 334 

  

 FORMULARZ   OFERTOWY 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert na  „Dostawę odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła 

OR 10 nr 2 w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie” w ramach postępowania ZUK-

08/ZP/2017, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: 

cenę brutto*: ….…………..….,..… PLN. 

/słownie/………………………………………………………………………….PLN brutto, 

W tym podatek VAT* według stawki …..….% …………………………..PLN  i  

Cenę  netto* …………………………………..….PLN 

*wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
1. Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej (należy zaznaczyć): 

  

TAK*   NIE   

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej 

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami, sposobem, terminem wykonania zamówienia oraz 

wzorem umowy ZUK 08/ZP/2017 i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. 

3. Udzielamy co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonanie koryta odżużlacza oraz 2 rocznej gwarancji na części ruchome : ( koła, łożyska, 
wały, korpusy) przedmiotu umowy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z treści 
opisu przedmiotu zamówienia, wymagań oraz sposobu wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od określonego w zaproszeniu upływu terminu  

składania ofert. 
6. W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania  i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego 37-111 Rakszawa 334 w terminie nie dłuższym niż  8 tygodni od daty podpisania umowy. 

7. Oświadczamy, że zamówienie wykonami sami** /przy udziale podwykonawców**. 

 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

(należy wskazać podwykonawców, zakres rzeczowy powierzonego zamówienia, oraz określić procentową wartość powierzanych prac w 
całkowitej kwocie zamówienia - dla każdego z podwykonawców) 

8. Do kontaktowania się z Wykonawcą: 

1) Drogą telefoniczną – podajemy osoby i następujące numery telefonów: 

…………………………………………………………………………………………. 

2) drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej  

.......................................................................................................................................... 

3) faksem - podajemy następujący nr faksu  

……………………………............................................................................................. 

9.  Zastrzeżenia oferenta: 
Zgodnie pkt 11.4 Regulaminu udzielania zamówień w ZUK Energokom Sp. z o.o. Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty 

składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a mianowicie: 
 

............................................................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                  

______________________________________ 
 osoba uprawniona  

    do reprezentowania Wykonawcy  
** niepotrzebne skreślić  



 

 

Wzór 

Umowa 08/ZP/2017 

 

 

Zawarta w dniu ........................ r. w Rakszawie, pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 

w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. Rzeszów, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000008578, Regon: 691545514, NIP: 815-16-01-517 z 

kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00  zł, opłaconym w całości, którą reprezentuje: 

1. Bogusław Werfel – Prezes Zarządu. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………….........................................................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, na podstawie rozstrzygnięcia postępowania 

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego  na Dostawę odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla 

kotła OR 10 nr 2 w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie,  została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wraz z montażem odżużlacza 

zgrzebłowego do kotła OR 10 nr 2, w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w 

Rakszawie zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi określonymi w zaproszeniu do postępowania stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy.  

2. Zakres rzeczowy umowy przedstawiony w załączniku nr 1 do umowy wymaga potwierdzenia przez 

Wykonawcę w formie dokumentacji techniczno-ruchowej zawierającej w szczególności kompletną specyfikację 

elementów konstrukcyjnych odżużlacza oraz rysunki wraz z podstawowymi wymiarami odżużlacza i jego 

elementów. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w 

celu zatwierdzenia dokumentacji w zakresie: 

1) kompletna specyfikacja elementów konstrukcyjnych odżużlacza,  

2) rysunki wraz z podstawowymi wymiarami odżużlacza i jego elementów, 

3) harmonogram dostawy i montażu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia dokumentacji technicznej i uzgodnienia harmonogramu w 

terminie do trzech dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku niezgodności z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 Zamawiający wskaże niezbędne zmiany w dokumentacji, które Wykonawca 

będzie zobowiązany uwzględnić i ponownie przedstawić dokumentację do uzgodnienia. Zatwierdzenie 

dokumentacji przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do wykonania prefabrykacji i dostawy 

odżużlacza przez Wykonawcę. 

5. Fakt zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy od 

odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

warunkami ustalonymi niniejszą umową. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji, o której 

mowa w ust. 3 oraz dokumentacji powykonawczej, dokonania uruchomienia odżużlacza i odbioru końcowego 

potwierdzającego zgodność parametrów konstrukcyjnych i właściwe funkcjonowanie odżużlacza. 

7. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania, po wykonaniu prac w zakresie objętym postępowaniem oraz po zakończeniu odbioru i rozruchu 

technologicznym przeprowadzonym w obecności Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz 

innych osób fizycznych i prawnych. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez 

niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

§ 2 

1. Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco: 

1) rozpoczęcie wykonywania zadania – z dniem podpisania umowy, 

2) zakończenie i odbiór robót – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 
2. Czas wyłączenia dyspozycyjności kotła nr 2 związany z montażem odżużlacza nie może być dłuższy niż 72 

godziny. 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 



 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził wizję lokalną w zakresie weryfikacji wymiarów odżużlacza oraz 

warunków przeprowadzenia montażu odżużlacza. 

2. Przed rozpoczęciem prefabrykacji odżużlacza Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji wykonawczej 

odżużlacza pod względem zgodności z lokalnymi warunkami jego zabudowy.  

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie niezgodności wymiarowe ujawnione w trakcie montażu odżużlacza i jest 

zobowiązany do ich skorygowania własnym staraniem i na własny koszt.  

§ 4 

1. Przed przystąpieniem do realizacji montażu Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce montażu odżużlacza, w 

terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa  w  §1 ust. 3, pkt 3. 

2. Przygotowanie do przekazania Wykonawcy miejsca montażu przez Zamawiającego polegać będzie na 

przeprowadzeniu demontażu istniejącego odżużlacza i przygotowaniu kabli zasilających silnik elektryczny 

napędu odżużlacza w sposób umożliwiający podłączenie zasilania silnika napędu przez pracowników 

Wykonawcy dysponujących stosownymi uprawnieniami. 

3. Po przejęciu terenu  budowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia lub przedsięwzięcia 

odpowiednich działań zabezpieczających zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie odżużlacza urządzeń i 

struktur budowlanych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem spowodowanych  wykonywaniem robót 

montażowych.  

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę i roboty określone w § 1 umowy: 

1) Zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną odżużlacza. 

2) Z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez 

siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie 

Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności z Polską Normą. 

3) Zgodnie z: 

a) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i innych obowiązujących przepisów 

związanych z wykonywanymi pracami, 

b)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i 

zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych 

w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji techniczno ruchowej w trakcie 

czynności odbiorowych w zakresie: 

a) kompletna specyfikacja elementów konstrukcyjnych odżużlacza  

b) rysunki wraz z podstawowymi wymiarami odżużlacza i jego elementów 

c) instrukcja obsługi 

d) wykaz części zamiennych i szybko zużywających się. 

§ 6 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy: 

1) Przedstawienie harmonogramu dostawy i montażu. 

2) Pełnienie nadzoru nad przekazanym miejscem montażu oraz  elementami dostawy będącej przedmiotem 

umowy. 

3) Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i 

świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego. 

4) Likwidacja miejsca montażu i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później niż 1dzień od daty 

dokonania odbioru końcowego. 

5) Przejęcie pełnej odpowiedzialności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 

sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

6) Ponoszenie kosztów wykonania robót dodatkowych lub pomocniczych, jeśli okaże się to niezbędne do 

wykonania zamówienia. 

7) Utrzymanie ogólnego porządku na poziomie „0” kotłowni w obrębie kotła OR 10 nr 2. 

8) Prowadzenie robót montażowych nie może utrudniać lub uniemożliwiać czynności eksploatacyjnych kotła 

nr 1. 



 

 

9) Pokrywanie wszystkich kosztów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy za wyjątkiem 

kosztu zużycia energii elektrycznej i wody, których dostawę zapewnia Zamawiający. 

10) Natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do 

wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych 

robót zostanie w przypadku ich zaistnienia, potwierdzona pisemnym zleceniem Zamawiającego, 

11) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy. 

§ 7 

W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany współpracować z 

osobami wskazanymi przez Zamawiającego.  

§ 8 

1. Strony dopuszczają możliwość udziału podwykonawców robót. 

2. Wykonawca będzie wykonywał roboty za pomocą podwykonawców w następującym 

zakresie ..................................................................................................................................................,  

co stanowi …….….% wartości całości robót objętych niniejszą umową. 

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu 

wszelkich informacji o podwykonawcach i uzyskania od Zamawiającego pisemnej akceptacji, zgodnie z 

wymogami art. 647
1
 Kodeksu cywilnego, a po podpisaniu umów zobowiązany jest przedłożyć je niezwłocznie 

Zamawiającemu wraz z informacją o wynagrodzeniu podwykonawcy i warunkach płatności (termin płatności 

dla podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin płatności Wykonawcy), nie później niż do dnia 

przystąpienia przez podwykonawcę do realizacji robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania i prowadzone roboty, także te, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 

przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami. 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Ryczałtowa wartość robót o której mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto:  ……………………………… PLN, 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………PLN 

w tym netto: ………………………..PLN,  

słownie: ……………………………………………….………………………….. PLN 

podatek VAT wg stawki ….. %: ………….…………. PLN,  

słownie: …………………………………………………………………………. PLN. 

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia bez których nie 

można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: wszelkich materiałów, robót przygotowawczych, 

demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

wykonania projektów wykonawczych, raz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i wszelkich innych 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane przez cały okres 

ważności umowy.  

5. Za wszelkie przekroczenia w wyniku przeprowadzonych robót ustalonego wynagrodzenia Wykonawca ponosi 

wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową. 

6. Wykonawca na własny koszt po zakończeniu prac wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady (za wyjątkiem złomu  

stalowego – w tym wypadku wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2013 r., Dz.U. 

2013 poz. 21, jest Zamawiający) po przeprowadzonych robotach.  Wykonawca na koniec zadania winien 

okazać się stosownymi dokumentami przyjęcia odpadów na wysypisko lub do odpowiedniego zakładu 

utylizacji. 

§ 10 

1. Należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczona jednorazowo fakturą końcową  za wykonanie 

całości przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru przyjęty i podpisany przez 

Zamawiającego. 

3. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia 

do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr .................................................................................... 

4. Przy wykonaniu części zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed 

datą wymagalności faktury o której mowa w ust. 1, oświadczenia podwykonawców o wzajemnych z nim 

rozliczeniach z tytułu wykonania przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Wykonawca dokonując płatności 



 

 

na rzecz podwykonawcy zobowiązany jest do przesłania do Zamawiającego informacji o dokonanej zapłacie 

wraz z dowodem zapłaty kwoty należnej podwykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 4, lub 

istnienia na dzień wymagalności płatności dla Wykonawcy zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, 

Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do zapłaty należnej kwoty z przysługującego mu 

wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców, zgodnie z fakturami obciążeniowymi wystawionymi 

przez podwykonawców.  

6. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał należność przysługującą podwykonawcy na 

jego konto, oraz by kwota zapłacona wprost przez Zamawiającego do podwykonawcy, zgodnie z dyspozycją 

Wykonawcy, o której mowa powyżej, zaliczona została przez Zamawiającego, jako rozliczenie faktury 

Wykonawcy wystawionej dla Zamawiającego. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu 

należności na konto podwykonawcy.  

§ 11 

1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu 

umowy brutto (z podatkiem VAT) tj. : …….. PLN, słownie  ……………………………………………… PLN. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: …………………………………… 

3. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. 

Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może 

powodować zmniejszenia jego wysokości. W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przedłużyć termin zabezpieczenia wykonania umowy co najmniej do nowo obowiązującego 

terminu wykonania. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (daty protokolarnego odbioru).  

5. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu nastąpi po upływie okresu, na jaki wniesione zostało 

zabezpieczenie.    

§ 12 

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod adresem 

Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 3 dni przed datą osiągnięcia gotowości 

odbioru oraz przedstawi protokół końcowego z określeniem jego daty. 

2. Protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wynikające z winy 

Wykonawcy, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad i usterek, wyznaczając termin do 

ich usunięcia. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad i usterek Zamawiający wznawia 

czynności odbioru. 

4. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej 

umowy obniżają zdolność użytkową układu odżużlania. 

5. W razie stwierdzenia takich wad, uszkodzeń lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru, Zamawiający 

może albo: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub 

estetycznej przedmiotu umowy, albo 

2) zażądać naprawienia szkody na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od 

Wykonawcy odszkodowania. 

6. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację techniczno-ruchową wraz z 

niezbędnymi dokumentami w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

7. Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy i powłoki malarskie, licząc od dnia 

bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zatwierdzonego przez  Zamawiającego. 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2) na odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad i uszkodzeń stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 



 

 

5) za zwłokę w rozpoczęciu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody 

Zamawiającego trwającą dłużej niż 5 dni, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień, licząc od daty ustalonej w harmonogramie o którym mowa w § 2 pkt. 1 Umowy. 

6) za przerwanie prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub bez pisemnej zgody Zamawiającego  

trwające dłużej niż 3 dni, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto liczone od 4 dnia. 

2. W przypadku uzgodnienia zmian terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady i usterki nieusunięte w 

wyznaczonym terminie. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zwiększającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 14 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiającego w terminie 14 

dni od daty podpisania umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie,  

e) Wykonawca ponownie przerwał bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiającego realizację robót 

i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych, w szczególności 

jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez podania powodów niezależnych od Wykonawcy odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru robót, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu przedmiotu umowy wg stanu na dzień 

odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni usunie z miejsca montażu urządzenia i inne 

przedmioty przez niego dostarczone lub wniesione.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu 

umowy, wykonany do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór urządzeń lub ich elementów stanowiących przedmiot umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany zakres przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o wskaźniki nie wyższe niż złożone w ofercie ceny. 

§ 15 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności przedstawionych w ust. 2. 

2. Strony umowy zgodnie przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku 

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków 

ich wprowadzenia:  

1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 



 

 

2) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy; prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, 

co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy lub prace zostały wstrzymane ze 

względu na złe warunki atmosferyczne; 

3) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez   Zamawiającego; 

4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy: Kodeksu cywilnego, 

Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa budowlanego. 

§ 17 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

Załącznik nr 1: Zaproszenie do postępowania nr ZUK-8/ZP/2017 

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy 
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