Zapytanie ofertowe
ZAMAWIAJĄCY
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wawrzyńca
86 – 013 Mąkowarsko, ul. Bydgoska 2
REGON 040081065, NIP 554-25-23-719
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
pn:
"Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca
w Mąkowarsku – utwardzenie dojść i dojazdów w ramach przebudowy istniejących
utwardzeń wokół Kościoła Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca
na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”
Znak postępowania 1/2018
Załączniki do zapytania ofertowego.
1.
2.
3.
4.

Formularz oferty.
Wykaz robót budowlanych.
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z zamawiającym.
5. Projekt umowy.
6. Dokumentacja projektowa.
7. Przedmiary robót
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wawrzyńca, 86 – 013 Mąkowarsko, ul. Bydgoska 2, tel.
home: +48 523823110, mobile: +48 608433543, e-mail: admin@makowarsko-parafia.pl
II. Tryb zamówienia publicznego
1. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.).
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie
z zasadą konkurencyjności.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z utwardzeniem
dojść i dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła Parafialnego
pw. Św. Wawrzyńca na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo.
Zakres obejmuje w szczególności:
§ Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
§ Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozbiórka
85% istniejącego utwardzenia,
§ Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane ręcznie kat. gruntu
III-V ,
§ Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - nadmiar z korytowania,
§ Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km,
§ Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9,
§ Utylizacja gruzu,
§ Kostka granitowa szara 5-6cm,
§ Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV,
§ Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
§ Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy Krotność = 4,
§ Chodniki kostki kamiennej nieregularnej granit szary 5-6cm, kostka 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
§ Obrzeża z kostki granitowej szarej 8/11cm,
§ Wykop liniowy pod opornik granitowy 8x11cm szary,
§ Ławy pod opornik granitowy, betonowa zwykła,
§ Krawężniki kamienne, na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie schodów
kamiennych przy wejściu głównym,
§ Obramowania jezdni lub chodników, z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
10·cm na podsypce cementowo-piaskowej,
§ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji
projektowej oraz w „Charakterystyce Robót – Programie Konserwatorskim”.
3. CPV:
§ 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
§ 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
§ 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej, „Charakterystyce Robót – Programie Konserwatorskim”
lub przedmiarach robót wskazano znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia
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materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, „Charakterystyce Robót – Programie
Konserwatorskim” lub przedmiarach robót, przez co należy rozumieć materiały zapewniające
osiągnięcie efektu na poziomie jakości co najmniej takim jak materiały wskazane w w/w
dokumentach oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego (tożsamość
funkcji), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), parametrów bezpieczeństwa
użytkowania, pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie wokoło czynnego kościoła, w związku z czym
realizacja zamówienia wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w celu zapewnienia
odpowiednich warunków osobom w nim przebywającym. W szczególności:
a. prowadzenie prac i robót w sposób uwzględniający porządek nabożeństw,
uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.,
b. dołożenia wszelkich starań zmierzających do minimalizacji zakurzenia i zabrudzenia
wnętrza kościoła poprzez odpowiednie osłonięcie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy.
IV. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 30 czerwca 2018 r.
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku
podstaw wykluczenia,
2) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania
kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.
b.
c.
d.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
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w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
a. w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
b. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
c. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych –
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
d. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego lub
współfinansowanego ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania –
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
e. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
3. W przypadkach, o których mowa w pkt VI.2.e, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na układaniu nawierzchni z kostki,
b. dysponuje kierownikiem robót budowlanych – posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kwalifikacje do kierowania robotami
budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, określone w art.
37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.
przez co najmniej 18 miesięcy brał udział przy robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza
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muzeum będącego instytucją kultury.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez
wykonawców, o których mowa w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego.
3. W odniesieniu do obywateli innych państw uprawnienia budowlane/konserwatorskie
oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania
działalności w budownictwie i ochronie zabytków równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ochronie zabytków na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
odpowiadające
swoim
zakresem
uprawnieniom
budowlanym/konserwatorskim, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zapisy zawarte
w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców występujących wspólnie.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt VII niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty
następujących dokumentów:
a. wykaz robót budowlanych polegającą na remoncie obiektu
zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i
podmiotu,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3)
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący
co najmniej osoby spełniające wymagania określone: dla przedmiotu zapytania
ofertowego w pkt VII.1.1d), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4).
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII niniejszego
zapytania ofertowego, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
a. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5).
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy,
dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. W przypadku przesłania dokumentu
drogą elektroniczną, należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania na żądanie jednej
ze stron.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami – ks. Wiesław Wiśniewski –
nr tel. +48 608 433 543.
3. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
admin@makowarsko-parafia.pl
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i winna uwzględniać wynagrodzenie obejmujące
wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, którego zakres ujęty jest w dokumentacji projektowej oraz programach prac
konserwatorskich, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem
ryczałtowym.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz programu prac
konserwatorskich, z przedmiarów robót, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne
do wykonania zadania, w tym między innymi:
a) urządzenie i utrzymanie terenu budowy,
b) wykonanie zabezpieczenia placu budowy,
c) zabezpieczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych przy realizacji przedmiotu umowy,
d) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
e) naprawa uszkodzonych w toku prac urządzeń w obrębie placu budowy,
f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej i konserwatorskiej w 2 egz.,
h) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
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i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac i przekazania zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
j) wykonanie tablicy informacyjnej budowy,
k) koszty transportu, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze, koszty utrzymania
zaplecza prac oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiot
zamówienia, muszą być ujęte w cenie złożonej oferty. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1
Kodeksu cywilnego nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
4. Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia prac
konserwatorskich i robót budowlanych, celem sprawdzenia warunków realizacji przedmiotu
zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac.
Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty – załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać:
b. wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
c. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu
wymienione w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego,
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zaleca wykorzystanie przy opracowaniu oferty formularza załączonego
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
5. Ofertę składa się w formie pisemnej.
6. Formularz oferty i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie powino
być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych.
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7. Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem dołączonych do oferty pełnomocnictw (upoważnień), które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
9. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
11. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii pw.
Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku i oznakować w następujący sposób:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wawrzyńca
ul. Bydgoska 2, 86 – 013 Mąkowarsko
Oferta
"Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego
pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – utwardzenie dojść i dojazdów
w ramach przebudowy istniejących utwardzeń
wokół Kościoła Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca na działce 375
w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”
oraz opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.
13. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
XIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w
Mąkowarsku, ul. Bydgoska 2, 86 – 013 Mąkowarsko do dnia 23 marca 2018 r. do godziny
10:00.
XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz opis sposobu oceny ofert.
A. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
1) Cena – 80% - wskaźnik C
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium
cena ofertowa w ofercie ocenianej
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2) Termin gwarancji jakości – 20% - wskaźnik G
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji jakości.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 20 punktów. Wykonawca może wydłużyć
termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Punktacja będzie przyznawana
w następujący sposób:
a. za udzielony 3-letni termin gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b. za udzielony 4 letni termin gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 10 punktów,
c. za udzielony 5-letni (lub więcej) termin gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 20
punktów.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca
w ramach kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 10 albo 20 punktów.
Ilość punktów = %.
Lp = liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp = C + G
B. Sposób oceny ofert:
1. ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria,
o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (Lp.) dla
zamówienia.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Przy czym
inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do Zamawiającego, wykonawca nie
może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek), a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem
ofertowym (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/-om, którego/-ych oferta odpowiada
wszystkim warunkom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dostarczenia zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii:
a. uprawnień budowlanych,
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b. aktualnego zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.
XVI. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych lub dodatkowych prac konserwatorskich,
2) wystąpienia zamiennych robót budowlanych lub zamiennych prac konserwatorskich,
3) konieczności zmiany technologii robót budowlanych lub prac konserwatorskich
w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej lub w programie prac
konserwatorskich,
4) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót lub prac konserwatorskich w zgodzie
z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych lub prac
konserwatorskich oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w dokumentacji projektowej lub w programach prac pod warunkiem uzyskania
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze stron
umowy wniosku i jego akceptacja przez stronę drugą umowy.
XVII. Informacja o przewidywanych do udzielenia wykonawcy zamówieniach polegających
na powtórzeniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług lub robót budowlanych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych do przedmiotu zamówienia usług lub robót budowlanych.

Mąkowarsko, 06 marca 2018 roku
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego
Znak 1/2018

...............................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON ............................................................ Nr NIP .....................................................................
Nr konta bankowego: .......................................................................................................................
nr telefonu ........................................................... nr faxu ...............................................................
e-mail .............................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego, zamieszczonego w Bazie konkurencyjności pn.: "Prace
remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku –
utwardzenie dojść i dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła
Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”
składam(y) niniejszą ofertę:
1) Oferuję/my wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego, w tym we wzorze umowy:

1)
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................................................złotych
w tym podatek VAT w kwocie .........................................................................................złotych.
2) w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
3) na warunkach płatności ustalonych w we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego.
4) udzielając ……….… lat okresu gwarancji jakości za przedmiot umowy,
1) Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
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1) akceptujemy zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach
przedstawionych przez Zamawiającego w załączonym projekcie umowy.
2) w podanej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym
w szczególności podatek od towarów i usług VAT w wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz
inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
3) W przypadku podpisania umowy zamówienie zostanie:
a) *wykonane siłami własnymi.
b) *przy pomocy podwykonawcy/ów .........................................................................................
(firma podwykonawcy)

wykonamy następujące prace ................................................................................................
(określić jakie)

4) zgodnie z zaleceniem zamawiającego zawartym w zapytaniu ofertowym odwiedziliśmy miejsce
realizacji zadania celem sprawdzenia warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania
informacji koniecznych i przydatnych do określenia ceny oferty,

3. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………………
pełniący/a funkcję ……….……………… i osiągalny/a pod nr tel. ……………………............., faksu
…………………………... w godz. od ……… do …………….., e-mail ……………………………………………

..............................., dn. ...............................

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców

* niepotrzebne skreślić
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.................................................
( pieczęć wykonawcy )

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
znak 1/2018

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ……............................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Nawiązując do zapytania ofertowego, zamieszczonego w Bazie konkurencyjności pn.: "Prace
remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku –
utwardzenie dojść i dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła
Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”
przedstawiam(y) następujące informacje:

L.p.

Opis (rodzaj)
pracy

Podmiot
zlecający
prace

Miejsce
wykonania

Data
wykonania

Wartość
wykonanych
prac brutto

1.

2.

Uwaga Wykonawca dla wskazanych w tabeli robót jest zobowiązany dołączyć dowody określające, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis
pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
znak 1/2018

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

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni).....................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: …...........................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
.............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Nawiązując do zapytania ofertowego, zamieszczonego w Bazie konkurencyjności pn.: "Prace
remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku –
utwardzenie dojść i dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła
Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”
przedstawiam(y) następujące informacje:
- oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia,
doświadczenie
i wykształcenie

Zakres wykonywanych
czynności

Podstawa do
dysponowania
daną osobą

..............................., dn. ..............................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Znak 1/2018
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………………………...
Adres ........................................................................................................................................................................
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego nr 1/2018
przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku, reprezentowaną przez Proboszcza
Parafii - ks. mgra Wiesława Wiśniewskiego, na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót
budowlanych dla zadania pn. "Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w
Mąkowarsku – utwardzenie dojść i dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła
Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”
oświadczam/y, że:
nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie przesłanek wymienionych w
punkcie VI zapytania ofertowego, w tym ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………….
(miejscowość i data)
Podpis(y) i pieczęć upoważnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Znak 1/2018

UMOWA/WZÓR NR ……/2018
zawarta w dniu …………………… 2018 r. w Mąkowarsku pomiędzy:
Rzymskokatolicką Parafią pw. Św. Wawrzyńca 86 – 013 Mąkowarsko, ul. Bydgoska 2, REGON 040081065, NIP 554-25-23-719, zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowaną przez: ks. mgr Wiesława Wiśniewskiego – proboszcza parafii
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w
sprawie wykonania prac budowlanych, przy zabytku: prace pn. "Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – utwardzenie dojść i
dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła Parafialnego pw.
Św. Wawrzyńca na działce 375 w miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”, została
zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania zadania pn. "Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pw.
Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – utwardzenie dojść i dojazdów w ramach przebudowy istniejących utwardzeń wokół Kościoła Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca na działce 375 w
miejscowości Mąkowarsko, gmina Koronowo”, obejmującego wykonanie robót budowlanych w zakresie:
§ Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
§ Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozbiórka
85% istniejącego utwardzenia,
§ Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane ręcznie kat. gruntu
III-V ,
§ Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - nadmiar z korytowania,
§ Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km,
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§ Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9,
§ Utylizacja gruzu,
§ Kostka granitowa szara 5-6cm,
§ Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV,
§ Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
§ Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy Krotność = 4,
§ Chodniki kostki kamiennej nieregularnej granit szary 5-6cm, kostka 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
§ Obrzeża z kostki granitowej szarej 8/11cm,
§ Wykop liniowy pod opornik granitowy 8x11cm szary,
§ Ławy pod opornik granitowy, betonowa zwykła,
§ Krawężniki kamienne, na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie schodów
kamiennych przy wejściu głównym,
§ Obramowania jezdni lub chodników, z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
10·cm na podsypce cementowo-piaskowej,
§ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1.

2.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami
robót, złożonym kosztorysem ofertowy oraz prawem budowlanym i sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
Na prace objęte niniejszą umową przyznane zostało dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
§ 2.

1.

Szczegółowy zakres robót do wykonania objętych umową zawiera kosztorys ofertowy
Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy pełną dokumentację projektową niezwłocznie po
podpisaniu umowy.

3.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia
umowy.

4.

Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia,
zainstalowania mierników i liczników oraz koszty użycia wody i energii ponosi Wykonawca.
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§ 3.
1. Termin zakończenia robót budowlanych strony ustalają na dzień 30 czerwca 2018 roku.
§ 4.
1. Strony ustalają, że cena umowy stanowi wynagrodzenie ofertowe w kwocie brutto:
………………………. zł. (słownie:………………………………..).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty wykonania robót, jak również koszty nie
ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty
przygotowawcze, pomocnicze i porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, wykonanie obmiaru wykonanych prac oraz inwentaryzację
geodezyjną – powykonawczą.
3. Wynagrodzenie za wykonane roboty realizowane będzie na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze robót.
4. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.
5. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami
związanymi, z odbiorem robót (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, itp.).
6. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 60 dni od otrzymania środków finansowych od Instytucji Dotującej (wpływu na konto).
7. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowią prawidłowo wypełnione dokumenty, jak
protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika
Budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę oraz protokół
odbioru prac podpisany przez przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora
Zabytków.
§ 5.
Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto:
…………………………………………………………………………………………………,
nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………… .
W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami,
b) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopów, zapewnienia dozoru, a także
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) wykonania odpowiedniego oznakowania i innych robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz poniesienia kosztów zajęcia pasów drogowych,
d) zapewnienia skutecznego nadzoru wykonawczego,
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i
sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
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f) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,
g) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,
w tym odtworzenia nawierzchni dróg i chodników,
h) ubezpieczenia od odpowiedzialności za zdarzenia wykraczające poza warunki gwarancji,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej łącznie z odpowiedzialnością za jakość
produktu. Kopia umowy zostanie przekazana Zamawiającemu nie później jak w dniu
przekazania placu budowy.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu budowlanego, co do jakości.
3. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania.
5. Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca własnym staraniem.
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź
wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie.
2. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, celem zajęcia stanowiska,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach.
5. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót uzupełniających do wysokości stanowiącej
nie więcej niż 10 % zamówienia podstawowego, to Wykonawca zobowiąże się do wykonania tych prac bez dodatkowego wynagrodzenia na warunkach złożonej oferty podstawowej.
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§ 8.
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Gwarancja obejmuje wykonane roboty objęte umową.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania
zaistniałych wad w ciągu 5 dni od daty ich protokólarnego stwierdzenia.
4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i
ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający
powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad
przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek nie zawiadomienia o nich Zamawiającego i kontynuowania robót mimo
stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej.
§ 9.
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% za każdy dzień
zwłoki, wynagrodzenia ofertowego netto, określonego w § 4.
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi – w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, wynagrodzenia ofertowego
netto, określonego w § 4. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10.
1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający
wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot
umowy.
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2. Do dnia zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi do sprawdzenia dokumenty, warunkujące możliwość przystąpienia do odbioru,
określonych w przepisach Prawa Budowlanego, przepisach wykonawczych i przewidzianych w innych przepisach prawnych.
§ 11.
1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni
od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych
robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 15.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 16.
1.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiający
może ograniczyć lub odstąpić od realizacji zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz instytucji dotujących, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

2.

Ponadto stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

3.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej co najmniej 14 dni przed
terminem odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

5.

Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz
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roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6.

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 17.

Wszelkie spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 18.
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
§ 19.
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Znak 1/2018
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
Znak 1/2018
PRZEDMIARY ROBÓT
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