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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią Zapytania ofertowego. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem 

udzielania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. zamówień na dostawy, 

usługi i roboty budowlane. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Prawo 

zamówień publicznych w odniesieniu do usług dla zamówień sektorowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych: 

Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina w Ciepłowni w Kolnie 

Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniki nr 5 do 

Zapytania ofertowego. 

Z zakresu zamówienia wyłączone są roboty dotyczące trójnoga (malowanie). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy 

w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 

postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający udostępni teren realizacji projektu po 

wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony terminu wizji.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do: 29.07.2022 r. z zastrzeżeniem: 

Przedsiębiorstwo planuje postój ciepłowni w roku 2022  na okres 04.07.2022 r. – 17.07.2022 r., we 

wskazanym okresie powinny odbyć się kluczowe roboty budowlane związane z rozbiórką 

istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina. Pozostałe prace takie jak mobilizacja, 

prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu itp. mogą odbywać się poza tym okresem. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczą zdolności 

technicznej lub zawodowej Wykonawcy.  

3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać dysponowanie 

lub możliwość dysponowania  

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 
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07 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami 

budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym. 

2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 

1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także 

posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania 

4. W zakresie posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do 

wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże 

że:  

1) wykonawca zobowiązany jest wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie wykonanie minimum jednej roboty o podobnym charakterze i zakresie w tym 

wykonanie demontażu i montażu komina stalowego o wysokości minimum 30 metrów i 

średnicy 1000 mm. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych – 

o podobnym charakterze z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. - 

załącznik nr 4 

5. Sposób wykazania warunków udziału w postepowaniu wskazano w rozdziale VII Zapytania 

ofertowego. 

 

VI. Podstawy wykluczenia. 

 

Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1. 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 przez 

likwidację majątku upadłego. 

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie. 
3. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale VII Zapytania ofertowego. 

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

4. Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 
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5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 

dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale V niniejszego zapytania, wykazu osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość 

dysponowania co najmniej: 

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie 

robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym, 

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej 

specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale V niniejszego zapytania wykaz robót budowlanych, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane/dostawy 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/dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – 

Załącznik nr 4a do Zapytania, 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale VI niniejszego zapytania, odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w Zapytaniu ofertowym. 

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: ewelina.korytkowska@puk-kolno.pl,  

a faksem na faks  (+48 86) 278 25 12. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania 

mailto:ewelina.korytkowska@puk-kolno.pl
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ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Ewelina Korytkowska, Tel. 697 140 039,  

e-mail: ewelina.korytkowska@puk-kolno.pl 

2) w kwestiach merytorycznych – Dariusz Andrzej Gąsiewski, Tel. 609 990 464,  

e-mail: dariusz.gasiewski@puk-kolno.pl 

 

IX. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 

terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o 

okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień Zapytania ofertowego i 

wzoru umowy bez zastrzeżeń. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o  spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

mailto:ewelina.korytkowska@puk-kolno.pl
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9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie i 

oznakować w następujący sposób: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

  

Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina Ciepłowni w Kolnie 

nr sprawy: 02/ZEC/2022 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

do dnia 27.05.2022 r. do godz. 12.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X 

Zapytania ofertowego.  

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. X Zapytania ofertowego zostanie zwrócona. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.05.2022 r. o godz. 12.10. 
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4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 

1 500,00 PLN 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) Pieniądzu; 

2) Gwarancjach bankowych; 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Kolno 

nr rachunku 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010  z dopiskiem na przelewie: „Wadium 

w postępowaniu nr - 02/ZEC/2022”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3 niniejszej niniejszego zapytania, przed 

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 

termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) Pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) Innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 

w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy; 

4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,  z przyczyn  leżących  po  jego  

stronie,  nie  złożył niezbędnych oświadczeń  lub  dokumentów  w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania lub  

pełnomocnictw,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w rozdziale 12.6. 

10. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 
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12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w  kryteriach opisanych w pkt 2. 

2. Kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena brutto  100% 100 

                   Cena badanej oferty 

C = ------------------------------------- x 100 

                 Cena najkorzystniejszej oferty 

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryteria wyboru. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, po złożeniu ofert. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania 

ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

5. Wzory umów stanowi załączniki nr 3 do Zapytania ofertowego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w rozdziale XVI niniejszego Zapytania ofertowego. 
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XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach: 

1) Pieniądzu; 

2) Gwarancjach bankowych; 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 

310, z późn. zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Kolno  nr rachunku 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010 . 

Tytuł przelewu:  

„ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Znak sprawy: 02/ZEC/2022” 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania 

umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu 

będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia 

najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Pozostała część zabezpieczenia 

zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz 

budowa nowego komina Ciepłowni w Kolnie składam niniejszą ofertę na:  

DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..………………………………………………………… 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………

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

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

…..……..……..……..…... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..…….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: tel/faks…………………………………………………………………………. 

email……………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 

siedziby):……………………………………………………….……………………….. 

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

 

 

A. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ  

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO PLN 
 

VAT (Stawka podatku VAT) 
 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 

 

OŚWIADCZENIA: 

1) oferujemy okres gwarancji 24 miesięcy, 

2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz we 

wzorze umowy; 

3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
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4) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 

6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie (na zasadach opisanych 

we wzorze umowy) w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury;  

7) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało 

wniesione w dniu ............................................................., w formie: 

…..……..............................................................................; 

8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na następujący rachunek: 

…...………………..............................................................................................…...………; 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto; 

3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest.............................................................................................................................................. 

e-mail:........………….… …………..……....….tel./fax:..............................………………..; 

4) ……………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

ZASTRZEŻENIA  OFERENTA 

Zgodnie z przepisami o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji oraz zasadami  uczciwej konkurencji, 

wskazujemy i stwierdzamy, że następujące dokumenty załączone do niniejszej oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : 

1……………………………………………… 

2……………………………………………... 

 

A. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

 
Wykonawca: 

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

……………………………………………………………………………………… 

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

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. Rozbiórka istniejącego komina stalowego 

oraz budowa nowego komina Ciepłowni w Kolnie oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale 6 Zapytania.   

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH 

PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Zapytaniu, polegam na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

……………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

Oświadczam, że podmiot 

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

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

……………………………….. ze zdolności, którego korzystam przy potwierdzaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w będzie wykonywał zamówienie w następującym zakresie 

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

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

……………………………………………...  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w 

imieniu całego konsorcjum.   
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Załącznik Nr 2a do Zapytania ofertowego 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

 

Wykonawca: 

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

………………………………………………………………………………………  

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Rozbiórka istniejącego komina stalowego 

oraz budowa nowego komina Ciepłowni w Kolnie” oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału 7 Zapytania . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w rozdziale 7 Zapytania).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

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

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Rozdziału 

7 Zapytania. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA NR ………………………. 

 

Zawarta w dniu …………………. roku  w Kolnie pomiędzy:  

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Kolnie przy ul. Kolejowej 4A, 18-500 Kolno 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000329830 NIP 291 020 75 03 REGON 200277706 , 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

……………………………………… 

z jednej strony,  

a 

……………………………….. z siedzibą w …………. przy …………………………. 

zarejestrowaną ……………….. pod numerem KRS ……………. NIP ……………….. REGON 

…………………… , 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

………………………………………. 

z drugiej strony 

 

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną” 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

Rozbiórce istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina Ciepłowni w Kolnie. 

2. Szczegółowy zakres robót określa przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa 

stanowiąca załącznik do Zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 1 nie budzi wątpliwości. 

Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu 

umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał 

podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Z zakresu zamówienia wyłączone są roboty dotyczące trójnoga (malowanie) 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających co do 

jakości wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach 

prawa budowlanego. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat zgodności, deklarację zgodności, krajową ocenę techniczną lub obowiązującą 

aprobatę techniczną wydaną przed dniem 1 stycznia 2017r. 

3. Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie. 

4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostawy wody, energii elektrycznej oraz odprowadzania 

ścieków na czas wykonywania robót. 

 

§ 3 

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy 29.07.2022 r. z zastrzeżeniem: 

Przedsiębiorstwo planuje postój ciepłowni w roku 2022  na okres 04.07.2022 r. – 17.07.2022 r., we 

wskazanym okresie powinny odbyć się kluczowe roboty budowlane związane z rozbiórką 

istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina. Pozostałe prace takie jak 

mobilizacja, prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu itp. mogą odbywać się poza tym 

okresem. 
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§ 4 

Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia obowiązany jest w szczególności:  

1. zapewnić dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa pracy; 

2. utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco 

zbędne materiały i odpady przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.); 

3. umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne; 

4. uprzątnąć teren budowy, zdemontować i usunąć sprzęt budowlany, a także wszelkie prowizoryczne 

obiekty wzniesione przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie 

budowy najpóźniej w dniu odbioru końcowego; 

5. prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z dokumentacją 

projektową; 

6. naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego mienie osób trzecich zniszczone lub uszkodzone w 

toku realizacji umowy; 

7. zapewnić obsługę geodezyjną; 

8. wykonać przedmiot umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

9. wykonywać roboty budowlane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przy zachowaniu przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10. dołączyć do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy komplet dokumentów wymaganych 

przepisami prawa budowlanego, w tym geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

11. dokonać odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających; 

12. uzgadniać wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie materiałów, urządzeń, 

standardów wykonania oraz rozwiązań projektowych i uzyskać akceptację Zamawiającego i pozytywną 

opinię projektanta; 

13. natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych; 

14. ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe 

na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, a w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę ponieść wszelkie wydatki konieczne do naprawienia wyrządzonej szkody. 

 

§ 5 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół końcowy odbioru podpisany przez 

Strony. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonany przedmiot umowy w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy. Ustala się, że ze 

strony Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy osobami uprawnionymi 

do uzgadniania szczegółów, dokonania odbiorów i podpisania protokołów z przeprowadzonych 

czynności są: Dariusz Gąsiewski, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprezes Zarządu. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej zgodnie ze stosowną opinią biegłego rzeczoznawcy wyznaczonego przez 

Zamawiającego – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do 

odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 2. 
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8. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ………………….. zł (słownie złotych: ………………………………..) brutto. 

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. 

3. Za roboty wykonane, choć nieobjęte kosztorysem ofertowym, a niezbędne do prawidłowego i 

rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. 

4. Faktura wystawiona dla Zamawiającego powinna zawierać następujące dane: 

NABYWCA/ODBIORCA:  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

NIP  2910207503. 

§ 7 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz 

gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, poczynając od daty odbioru końcowego. 

2. W przypadku udzielenia przez dostawców materiałów lub urządzeń zastosowanych przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych materiałów lub urządzeń. 

3. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał 

okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 8 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony 

ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6, ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji i rękojmi 

za wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6, ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej należności 

Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej naliczenia przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6, ust. 1.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6, ust. 1. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokość 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6, ust. 1. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej należności 

Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem doręczenia Wykonawcy 

pisemnego oświadczenia Zamawiającego o rozliczeniu kary umownej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w ust. 7. 

9. Strony ustalają możliwość łączenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy oraz  

z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 
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§ 9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy w kwocie …………. zł (słownie złotych: 

………………………..….), w formie określonej w Zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30% 

zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócone 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć w terminie, na który Wykonawca ustanowił 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązany on jest w terminie 3 dni od wezwania 

złożonego przez Zamawiającego na piśmie, do wydłużenia obowiązywania tego zabezpieczenia z 

terminem jego obowiązywania wydłużonym o 30 dni od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

do usunięcia tych wad. 

5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania opisanego w ust. 4 uznaje się, że 

Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych 

ustaw. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do porozumienia, 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W okresach realizacji robót oraz gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych 

okoliczności o: 

1) zmianie siedziby firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

jednego egzemplarza dla Zamawiającego, i jednego egzemplarza dla Wykonawcy. 

6. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód, 

czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Zapytanie ofertowe 
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Załącznik nr 4 Wykaz osób 

 

PRZEDMIOT OFERTY 

„Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina Ciepłowni w 

Kolnie”. 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno  

Nr telefonu: 86 278 22 84 

 

WYKONAWCA 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zadania: 

L.p. Imię i nazwisko funkcja  

Wykształcenie i 

doświadczenie 

zawodowe  

Certyfikaty i 

kompetencje  

Podstawa 

dysponowania 

1.      

      

 

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

            (data) 

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

                                                                                         /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4a Wykaz robót 

 

PRZEDMIOT OFERTY 

„Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina Ciepłowni w 

Kolnie”,  

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno  

Nr telefonu: 86 278 22 84 

 

WYKONAWCA 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zadania: 

L.p. nazwa zadania wartość  

zadania  
zakres prac  

Data 

wykonania 

zadania  

podmiot, dla którego 

robotę wykonano 

(nazwa, adres,) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami o 

których mowa pow., są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  

 

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

            (data) 

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

                                                                                         /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

 


