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 Z A T W I E R D Z A M 

 Prezes Zarządu  

 Marek Łuba 

  

 

 dnia 23.06.2022 r. 

  

  

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: 

Remont kotła wodnego WR-5/1 o nr fabrycznym 1040348. 

Szczegółowy zakres prac został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik  

nr 5 do Zapytania ofertowego. 

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. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga złożenia oferty po 

odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę bez 

dokonania wizji lokalnej, Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 100 dni od dnia podpisania umowy. 

 

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 posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania 

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

− zrealizował co najmniej jedną budowę, przebudowę, modernizację lub remont kotła wodnego o 

wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto. 

4. 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. 
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4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej. 

 

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 2 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. 

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 Wykaz Robót – Załącznik nr 4 do Zapytania, 

2) 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 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 

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 

mailto:ewelina.korytkowska@puk-kolno.pl
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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 1 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 2 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. 

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: 
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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 

Remont kotła wodnego WR-5 o nr fabrycznym 1040348 

Znak sprawy: 1/KW/ZEC/2022 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: 

sekretariat@puk-kolno.pl 

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 07.07.2022 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 07.07.2022 r. o godz. 12.10. 

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. 
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XII. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

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: 1/KW/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 Remont kotła wodnego WR-5/1  

o nr fabrycznym 1040348 składam niniejszą ofertę:  

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 36 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;  

 

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. Remont kotła wodnego WR-5/1  

o nr fabrycznym 1040348 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. Remont kotła wodnego WR-5/1  

o nr fabrycznym 1040348 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) 



 

13 

 

 

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 Sp. z o.o., 18-500 Kolno,  

ul. Kolejowa 4A, NIP 291-02-07-503, Nr KRS 0000329830 zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

 

Prezesa Zarządu – Marka Łubę  

Wiceprezesa Zarządu – Marcina Gromadzkiego  

 

 

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” 

 

o następującej treści : 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Remoncie 

kotła wodnego WR-5/1 o nr fabrycznym 1040348. 

2. Przedmiot umowy określa załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego, będący załącznikiem  

nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót remontowych 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. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, kwalifikacje, wiedzę techniczną i 

uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia miejsca wykonania usługi. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiotową usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami. 

5. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca zakupi we własnym zakresie. 

Wynagrodzenie uwzględnia koszt materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.  

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej usługi zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. Technologia użycia materiałów powinna być zgodna z wymogami producentów 

oraz dokumentacją i odnośnymi przepisami branżowymi. 

7. Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz będzie 

prowadził roboty w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pracowników oraz osób trzecich. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego zabezpieczenia i ochrony miejsca wykonania 

przedmiotowej usługi przed dostępem osób trzecich, w tym mienia Zamawiającego, znajdującego się 

w miejscu wykonania przedmiotowej usługi oraz mienia własnego, od dnia przekazania miejsca 

wykonania przedmiotowej usługi do dnia sporządzenia protokołu odbioru. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego zabezpieczenia robót w sposób uniemożliwiający ich 

uszkodzenie.  

10. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać miejsce wykonania usługi 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.). 

11. Wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć miejsce wykonania przedmiotowej usługi, w czasie prac 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego mienie osób trzecich 

zniszczone lub uszkodzone w toku realizacji umowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren robót pracownikom jednostek sprawujących 

funkcje kontrolne. 

14. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy pod kierownictwem osób posiadających 

wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji.  

15. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiotową usługę przy zachowaniu przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

17. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie 

materiałów, standardów wykonania i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek wykonania usługi lub innych działań Wykonawcy, a w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę ponieść wszelkie wydatki konieczne do naprawienia wyrządzonej 

szkody. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji remontowej kotła zgodnie z 

przepisami UDT. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 100 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia protokolarnego 

przekazania terenu robót miejsca wykonania usługi.  

 

REALIZACJA UMOWY I PROCEDURA ODBIORU 

§ 4. 

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru.  

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. 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. 

5. 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 
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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. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do 

odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 2. 

7. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

§ 5.  

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

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

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

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani też podstawy jej naliczenia nie będą waloryzowane w 

okresie realizacji umowy. 

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 

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

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

RĘKOJMIA 

§ 6. 

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

wynosić będzie 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Zamawiający zachowuje uprawnienia rękojmi, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem 

terminu wskazanego w ust. 1. 

3. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin 

Zamawiający informuje Wykonawcę na 2 dni robocze przed terminem oględzin, chyba że 

zaistnienie wady jest oczywiste, a jej niezwłoczne usunięcie jest konieczne. 

4. Brak stawiennictwa lub odpowiedzi ze strony Wykonawcy będzie poczytywany za przyjęcie 

odpowiedzialności za wystąpienie wady.  

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i 

ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez 

względu na  wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie lub niestawienia się na oględziny, Zamawiający usunie wady we własnym 

zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia lub powierzy usunięcie wad osobie trzeciej i 

obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia, bez konieczności uzyskania zgody sądu i bez utraty 

uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, jest uprawniony do usunięcia drobnych wad stwierdzonych 

protokołem we własnym zakresie i obciążenia kosztem ich usunięcia Wykonawcę. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania naprawienia szkody niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

9. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje uprawnienia 

z rękojmi w zakresie przyjętego przedmiotu umowy. 

10. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas równy sumie wszelkich okresów usuwania wad. 

11. W przypadku gdyby na poszczególne urządzenia udzielona była gwarancja przez producenta, 

wykonawca zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego prawa z gwarancji. Zamawiający 

może według własnego wyboru korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji.  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE 

§ 7. 

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 § 5 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 § 5,  

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 § 5 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 § 5 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 § 5 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. 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 8. 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej okoliczności siły wyższej 

mogące mieć wpływ na niewykonanie Umowy. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza 

wszelkie zdarzenia które wpływają na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których 

nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet mimo 

przedsięwzięcia przez Strony wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia 

takich wydarzeń lub ich skutków. 

2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: 

− działania wojenne lub stany nadzwyczajne w tym: 

− stan wojenny, 

− stan wyjątkowy, 

− stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń 

przemysłowych i skażeniem radioaktywnym, 

− atak terrorystyczny, 

− strajk trwający dłużej niż 60 dni, 

− działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się 

zabezpieczyć. 

3. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły 

wyższej, jest obowiązana do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, 

poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 
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4. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej 

spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę 

zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

5. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły 

wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w 

celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9. 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ogólnie 

obowiązujących przepisach oraz gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił we wskazanym terminie do realizacji przedmiotu umowy; 

2) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) Wykonawca opóźnia się z realizacją obowiązków wynikających z umowy,  ponad  

7 dni; 

4) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową. 

2.  Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 90 dni od dnia zaistnienia przesłanki 

odstąpienia. 

3.  Strony uznają, iż w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia.  

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 10. 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w formie:  …………, tj. 

kwota:………….zł (słownie:……………………………………..) 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub 

gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej terminy ważności gwarancji i poręczeń nie 

mogą być krótsze niż termin obowiązywania przedmiotu umowy przedłużony o 30 dni od umownego 

terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie 70% kwoty zabezpieczenia oraz nie 

krótsze niż termin obowiązywania umowy przedłużony o 30 dni  od umownego terminu zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy, przedłużony o 36 miesięcy rękojmi i 15 dni od dnia wygaśnięcia 

rękojmi w zakresie 30% kwoty zabezpieczenia. 

3.  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu,  Zamawiający zwraca 

je Wykonawcy: 

− 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i 

uznania prze Zamawiającego za należycie wykonany; 

− 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania kwotą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przypadku pokrycia skutków odstąpienia/rozwiązania umowy, bądź jej niewykonania lub 

nienależytego wykonania, w tym na poczet kar umownych. W szczególności z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Zamawiający może pokryć koszty wykonania zastępczego przedmiotu 

umowy, bez potrzeby uzyskiwania zgody Wykonawcy. Powyższe nie wyklucza skorzystania z 

innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych umową.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 

 

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. 
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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 przedmiotu umowy oraz gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego i niezwłocznego 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. Opis przedmiotu zamówienia  
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Załącznik nr 4 Wykaz robót 

 

PRZEDMIOT OFERTY 

Remont kotła wodnego WR-5/1 o nr fabrycznym 1040348 

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/ 
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Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana części ciśnieniowej kotła wodnego WR5/1 produkcji 

SEFAKO Sędziszów, rok produkcji 1980 o numerze fabrycznym 1040348, nr ewidencyjny 

UDT 2201000541 zabudowanego w PUK Kolno Sp. z o.o. – Ciepłownia Miejska ul. Ciepła 1, 

18-500 Kolno. Kocioł WR-5-022m konstrukcji SEFAKO Sędziszów wybudowany w roku 1980 

jest kotłem wodnorurkowym  o wymuszonym przepływie wody opalanym węglem kamiennym 

spalanym na ruszcie. Kocioł posiada układ dwuciągowy. Pierwszy ciąg stanowią ekrany 

komory paleniskowe. W kanałach drugiego ciągu zabudowano trzyczęściowy pęczek 

konwekcyjny. Nominalna wydajność cieplna kotła wynosiła 5,80 MW. W wyniku 

przeprowadzonej w roku 2001 wymianie całej części ciśnieniowej i przeprowadzonej 

modernizacji kotła polegającej zwiększeniu części ciśnieniowej osiągnięto wydajność cieplną 

7,50 MW. Modernizacja kotła polegała na powiększeniu stopnia ekranowania komory 

paleniskowej, wykonaniu ekranów bocznych, oraz wymianie rusztu. Tylne sklepienie komory 

paleniskowej zostało wyekranowane rurami kotłowymi połączonymi z końcami rur ekranów 

bocznych łączących je dotychczas z komorami bocznymi.  

 

Podstawowe dane techniczne kotła : 

 

 

 

Zamówienie swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących robót : 

 

1. Przygotowanie dokumentacji w zakresie i sposobie technologii naprawy kotła zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego. 

2. Uzyskanie z Urzędu Dozoru Technicznego decyzji zezwalającej na remont kotła. 

Wydajność maksymalna MW 7 

Ciśnienie ruchowe MPa               do        1,6 

Ciśnienie obliczeniowe MPa 1,8 

Temperatura wody na wlocie °C 70 

Temperatura wody na wylocie °C 150 

Pojemność wodna kotła m3 3,3 

Średni podgrzew wody °C 80 

Minimalny - nominalny przepływ wody m3/h 75-95 

Powierzchnia ogrzewalna m2 509,1 

Temperatura spalin za kotłem °C                   180°C 

Zawartość CO2 za kotłem (w spalinach suchych) % 11,4 

Wymagany ciąg za kotłem (z 10 % zapasem) Pa 170 

Nadmiar powietrza na wylocie z komory spalin  1,4 

Temperatura powietrza podmuchowego °C 20 
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3. Wymiana na nowe uszkodzonych elementów części ciśnieniowej kotła. Dokładny 

zakres zostanie określony przez Wykonawcę na podstawie wizji w terenie oraz po 

przeanalizowaniu dostępnej na terenie zainstalowanego kotła dokumentacji (książka 

rewizyjna kotła i projekt modernizacji kotła WR-5). 

− ekran lewy i prawy komory paleniskowej, 

− wężownice komory paleniskowej, 

− wężownice pęczka konwekcyjnego, 

− rury stropowe, 

− dodatkowe ekrany ( część po modernizacji kotła ), 

4. Demontaż i odtworzenie obmurza z nowych materiałów szamotowych w zakresie 

niezbędnym do naprawy kotła. Dokładny zakres zostanie określony przez Wykonawcę 

na podstawie wizji w terenie oraz po przeanalizowaniu dostępnej na terenie 

zainstalowanego kotła dokumentacji (książka rewizyjna kotła i projekt modernizacji 

kotła WR-5). 

5. Wymiana wszystkich uszczelek na połączeniach kołnierzowych kotła. 

6. Dostawę materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. 

7. Dostawę i wymianę zaworu bezpieczeństwa kotła wraz z odbiorem UDT. 

8. Wykonanie próby ciśnieniowej wraz z pozytywnym odbiorem przez UDT, przekazanie 

sprawozdania i protokołu z badań oraz decyzji uprawniającej do eksploatacji kotła. 

 

 
 


