Numer sprawy: ZP-6/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
(t.j. Dz.U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579)
na zadanie pod nazwą:
A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE – szt 3”
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE - szt 1”

Zarząd MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
Tomasz Niedziela
Leszek Wyderka

-

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Zatwierdzono, dnia 15.11.2018 r.
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INFORMACJE WSTĘPNE
NUMER I TYTUŁ POSTĘPOWANIA.
Postępowanie,
którego
dotyczy
niniejszy
dokument
oznaczone
jest
znakiem:
ZP-6/2018
oraz tytułem:
A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE – szt 3”
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE - szt 1”
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni
powoływać się na ten znak i tytuł.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:
Rozdział I

-

Instrukcja dla Wykonawcy

Rozdział II

-

Wzór umowy

Rozdział III

-

Szczegółowy opis techniczny

Rozdział IV

-

Formularz oferty – ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ

Rozdział V

-

Oświadczenia

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną
za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.
Adres strony internetowej Zamawiającego – www.mzbm.bedzin.pl
Adres poczty e-mail Zamawiającego – sekretariat@mzbm.bedzin.pl
Informacje o przetargu zamieszczono:
–
w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zamówieniu Nr 648250-N-2018
z dnia 2018-11-15
–
strona internetowa zamawiającego
–
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o.,
42-500 Będzin, ul. Krakowska 16,
tel.(0-32) 775-81-31;775-81-32;775-81-33
Regon: 277508413; NIP: 625-21-54-970
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1
Zamówienie obejmuje dostawę – PIECE KAFLOWE Z PŁASZCZEM WODNYM NA
PALIWO STAŁE – piece kuchenne 3 szt, piec pokojowy 3 szt.
3.2
Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia określają postanowienia niniejszej SIWZ.
3.3
Piece, o których mowa powinny być fabrycznie nowe
3.4
Szczegółowy opis techniczny został określony w Rozdziale III SIWZ.
3.5
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3.6
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3.7
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 15 grudzień 2018 r. Piece należy dostarczać
sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1
5.1.2

Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 uPzp
Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 uPzp

5.2

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1– wg wzoru – ZAŁĄCZNIK
NR 2 do SIWZ
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg wzoru – ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

5.2.1
5.2.2
5.3

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp,
zamawiający żąda następujących dokumentów:

5.3.1

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

5.4

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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6. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1

ZAŁĄCZNIK NR 1a – Formularz oferty

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
7.1
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1 siwz, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.3
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 7.1 siwz.
7.4
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.5
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
ją także na tej stronie.
7.6
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
7.7
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7.8
Oświadczenia, dokumenty i oferta mogą być przekazywane tylko w formie pisemnej.
7.9
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Zamawiającego poniedziałek 7:00 – 17:00; wtorek-czwartek 7:00-15:00; piątek
7:00-13:00) jest : Izabela Kalinowska (32) 775-81-31;32;33 wew.30)
8. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
9.4
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2 Ofertę należy sporządzić według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna zawierać:
10.2.1 zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer
telefonu, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, dane osobowe i nr telefonu
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osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z FORMULARZEM OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR
1a),
10.2.2 Wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wyszczególnione
w pkt. 5 i pkt.6 siwz.
10.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.5 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
10.6 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie
oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być
parafowane.
10.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
10.9 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która
zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579).
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić
w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:
Przetarg nieograniczony
A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE – szt 3”
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE - szt 1”
ZP-6/2018
Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie)
Nie otwierać przed 23.11.2018 r. godz. 11:00
11.2
11.3
11.4

Ofertę należy złożyć w: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 42-500 Będzin,
ul. Krakowska 16, pokój nr 16 (sekretariat), nie później niż do 23.11.2018 r. do godz. 09:00
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do
składania ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 11:00 w Miejskim Zakładzie
Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowska 16.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia.
Cenę za przedmiot zamówienia należy podać zgodnie ze wzorem w formularzu ofertowym.
Cena łączna podana w ofercie powinna być podana jako cena brutto i powinna obejmować wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.

13. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB
OCENY OFERT
Ocenie podlegają oddzielnie piece kuchenne i oddzielnie piec pokojowy.
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13.1

Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie
L.p.
KRYTERIUM
1
Cena

RANGA
100,00%

13.2 Przydzielanie punktów za cenę:
13.2.1 oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 100 punktów;
13.2.2 pozostałym Wykonawcom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału
procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:
cena najniższa [zł]
ilość punktów za cenę = ---------------------------------- x 100
cena oferty [zł]
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W S PRAWIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który
stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1 Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki
ochrony prawnej” ustawy Pzp.
17.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.
17.2 Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.
17.3 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
17.4 Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.
18. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez konieczności podawania
przyczyny.
Umowa będzie sporządzona łącznie na jednego Wykonawcę bądź oddzielnie na dwóch Wykonawców
(w zależności od wybranej oferty cenowej).
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ROZDZIAŁ II
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE – szt 3”
lub/i
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE - szt 1”

UMOWA Nr ……………

zawarta w dniu ……....... 2018 r. w Będzinie pomiędzy:
….........................................................
….........................................................
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…........................................
............................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych – znak ZP-6/2018 strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.
Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
dostawy:
A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE – szt 3”
lub/i
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE - szt 1”

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, postanowieniami niniejszej
umowy oraz ofertą przetargową Wykonawcy.
§2
Termin realizacji umowy
1.Termin realizacji umowy określa się na dzień 15 grudzień 2018r.
dostarczać sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

Piece należy
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§3
Warunki i zasady realizacji przedmiotu umowy.
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej
umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy rzetelnie i solidnie przy
zachowaniu należytej staranności, z zasadami profesjonalizmu zawodowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w sposób wyczerpujący wymagania
Zamawiającego określone w niniejszej umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie w formie
pisemnej, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia
okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na Przedmiot umowy określony
w §1 ust. 1 umowy na okres 36 miesięcy. Termin gwarancji liczy się od daty podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego.
7. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania
usterek uszkodzonych pieców.
9. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym
towarze, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na inny piec o nie gorszych
parametrach w ciągu 48 godzin w okresie gwarancji.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …............ zł brutto (słownie:.......................)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wszelkie koszty transportu do
Zamawiającego, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty
oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie należności za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
4. Warunki odbioru zamówienia:
a)

Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt dostarczyć i wyładować
przedmiot umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Odbiór
zamówienia
nastąpi
po
podpisaniu
protokołu
zdawczo-odbiorczego
stwierdzającego prawidłowy sposób wykonania i termin realizacji przedmiotu
umowy. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie.
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b) Spisany protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego będzie
podstawą do wystawienia faktury VAT.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: …........................................................................
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Płatności zostaną zrealizowane
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr ………………………….. Za dzień
dokonania płatności, Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest
uprawniony do wystawiania faktur VAT/nie jest podatnikiem podatku od towarów i
usług VAT1.
§ 6
Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest
zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:
a)

za zwłokę w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b)

za niedotrzymanie terminu usunięciu wad, stwierdzonych w okresie rękojmi,
w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3.

Wykonawca dokona zapłaty kar umownych przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
zapłaty.

4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić
przez potrącenie kary z wierzytelności Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez
niego faktury.
5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusunięte w wyznaczonym terminie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia
zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar
umownych z innych tytułów.

1 Niepotrzebne skreślić.
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§7
Odstąpienie od umowy i zmiana umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 2.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca
ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu z tytułu wykonania
części zamówienia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.
4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin
realizacji zamówienia;
b)

w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.
W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4,
pkt 5, pkt
6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
§8
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi
co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy
Prawo zamówień publicznych;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
Strona 10 z 16

Numer sprawy: ZP-6/2018

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać złożone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
Postanowienia końcowe.
1. Do kontaktów strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań i
upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy:
–

ze strony Zamawiającego:...........................................................

–

ze strony Wykonawcy: …............................................................

1. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest wyłącznie za
pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z zmianami).
3. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy
uwzględnieniu słusznych interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia,
sprawy sporne poddane zostaną orzeczeniu Sądu właściwego dla miejsca siedziby
Zamawiającego.
4. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowi:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia …............................
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PIECÓW

Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa pieców grzewczych z płaszczem wodnym na
paliwo stałe. Nominalna moc grzewcza to wartość 7,0-9,0 kW. Zamówienie obejmuje rodzaje
pieców:
A: piec kuchenny z płaszczem wodnym szt 3,
B: piec pokojowy z płaszczem wodnym szt 1.
Piece powinny ogrzać pomieszczenia 40-60 m². Piec pokojowy z płaszczem wodnym winien
mieć min. 4 rzędy kafli ze wszystkich stron i powierzchnię grzewczą min. 1,70m². Wyposażony
powinien być w drzwiczki hermetyczne paleniskowe i drzwiczki hermetyczne popielnikowe,
ruszta żeliwne, rurę wylotową spalin (tylna lub boczne), otwór wymiatania sadzy, popielnik,
kanały grzewcze z cegły szamotowej. Winien posiadać możliwość podłączenia bojlera i kilku
grzejników. Piec kuchenny powinien spełniać 2 funkcje, być przeznaczony do gotowania i
ogrzewania (z płaszczem wodnym). Z możliwością podłączenia grzejników jak również
wężownicy w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej. Kanały we wnętrzu pieców powinny być
wykonane z cegły i płytki szamotowej. Możliwość wykonania wylotów z różnych stron pieca.
Wykonawca powinien dysponować samochodem z HDS aby móc wyładować piece we
wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
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ROZDZIAŁ IV

ZAŁĄCZNIK nr 1a.

FORMULARZ OFERTY
(miejscowość i data)
(Nazwa i adres Wykonawcy)
A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE – szt 3”
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE - szt 1”
> Dane Wykonawcy:
1 Pełna nazwa firmy
2 Dokładny adres
3
4
5
6
7
8

NIP
REGON
Telefon
Internet (strona www)
e-mail
Osoby uprawnione do kontaktu
w sprawach administracyjnych

A:
Cena netto za 1 piec kuchenny z płaszczem wodnym:..............................................................
Cena netto za 3 piece kuchenne z płaszczem wodnym:..............................................................
Podatek VAT:.............................................................................
Cena brutto za 1 piec kuchenny z płaszczem wodnym:...........................................................
Cena brutto za 3 piece kuchenne z płaszczem wodnym:...........................................................
B:
Cena netto za 1 piec pokojowy z płaszczem wodnym:..............................................................
Podatek VAT:.............................................................................
Cena brutto za 1 piec pokojowy z płaszczem wodnym:...........................................................
W związku z postępowaniem na : A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM
WODNYM NA PALIWO STAŁE – szt 3”
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO
STAŁE - szt 1”
Oświadczamy, iż:
1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ i przyjmujemy
je bez zastrzeżeń,
2. uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
określonego w SIWZ,
3. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiającego,
4. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
zgodnego z opisem zawartym w SIWZ,

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

.....................................................................
[podpis]
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ROZDZIAŁ V - OŚWIADCZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(Wypełnia Wykonawca –
w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, że nie
podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………
……………………………………………
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez
Wykonawcę)

Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4.

znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………
…………………………………
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

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

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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