R/288/ 338 /2011
Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontów pn.: „Wymiana stolarki
okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody Czaniec‘’
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

OGŁOSZENIE

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na
wykonanie w/w wymiany stolarki okiennej, poprzez
dostarczenie wypełnionych oświadczeń lub
dokumentów, zgodnie z INSTRUKCJĄ DLA WYKONAWCÓW.
.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy – „część techniczna”.

Termin składania ofert: do 1 MARCA 2011 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
S.A. Katowice, 40-206 Katowice, ul. Olimpijska 11.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego
Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.gpw.katowice.pl
1. Finansowanie: Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację
zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
2.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem nr 1.
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem nr 2.
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz załączyć kopie potwierdzające posiadane uprawnienia, w tym równieŜ
aktualne dokumenty potwierdzające przynaleŜność do Okręgowej Izby InŜynierów
Budownictwa – zgodnie z wzorem nr 3. Wymagane uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
f) Wykonawca winien przedstawić wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów oraz
załączeniem dokumentów potwierdzającego, Ŝe roboty wykonane zostały zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za prace odpowiadające
przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna: min. 2 zadania w zakresie wymiany
stolarki okiennej.
g) Wykonawca przed przystąpieniem do złoŜenia oferty winien przeprowadzić wizję lokalną
i dołączyć do oferty dokument (oświadczenie) - zgodnie z wzorem nr 4, potwierdzający ten
fakt.
h) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy – zgodnie z wzorem nr 5.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
zapisami w „opisie przedmiotu zamówienia” oraz wynikające z zapisów niniejszej instrukcji.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie formuły: „spełnia – nie spełnia”

3. Oferta, podpisanie, pakowanie, oznakowanie oferty: Ofertę składa się w formie pisemnej, w
kopercie, uniemoŜliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna
być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska
11, 41-206 Katowice. Koperta powinna zapis „NIE OTWIERAĆ”
4. Termin i miejsce składania ofert: Oferty naleŜy składać na adres Zamawiającego, Katowice
40-206, ul. Olimpijska 11, do dnia 1 MARCA 2011.
5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia
umowy. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) Pieniądz,
b) Gwarancja bankowa,
c) Gwarancja ubezpieczeniowa.
6. Ocena i porównanie ofert: Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie
stosował następujące kryterium.

Lp.

Kryterium oceny

Waga Kryterium

1.

Cena oferty brutto

100 %

Oferta cenowa brutto będzie oceniana na podstawie poniŜszego wzoru

A=

Cena brutto najniŜszej oferty
------------------------------------------------Cena brutto ocenianej oferty

x 100 pkt.

Gdzie: „A” oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę .
Suma punktów będzie stanowić ocenę oferty.
7.

Przyznanie zamówienia : Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta otrzyma
najwyŜszą ocenę punktową.

Wzór nr 1

..................................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ul. Wojewódzka 19 40 – 026 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................
(dokładny adres siedziby Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................
(organ rejestrowy oferenta i numer rejestru)

NIP:

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

REGON: ....................................
Odpowiadając na zapytanie o cenę, po zapoznaniu się z „Instrukcją dla Wykonawców”, składam
niniejszą ofertę na wykonanie remontu pn.

Część II „ Wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody
Czaniec‘’
1. Cena oferty:
netto – ………………zł, słownie ………………………………………………………….

brutto –…………… ..zł, słownie ………………………………………………………………

2. Termin wykonania - do dwóch miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.
3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy gwarancji od dnia odbioru końcowego.
4. Forma wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy: (odpowiednie zakreślić)
a) pieniądz;
b) gwarancja bankowa;
c) gwarancja ubezpieczeniowa.
.....................
data

.......................................................
podpis osoby/osób/ uprawnionej

Wzór nr 2
........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego,
prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na wykonanie zadania pn.:

Część II „ Wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody
Czaniec‘’

Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentujemy spełnia niŜej określone wymagania:

5. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....................
data

.......................................................
podpis osoby/osób/ uprawnionej

Wzór nr 3

..................................................................
(pieczęć adresowa oferenta)

WYKAZ
osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
– zgodnie z punktem 2.e

Personel kierowniczy oferenta
Kwalifikacje
zawodowe
Lp.

Nazwisko i Imię

(1)

(2)

Wykształcenie

(3)

Stanowisko

Uwagi

(4)

(5)

* Wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

.....................
data

.......................................................
podpis osoby/osób/ uprawnionej

Wzór nr 4

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną, w dni robocze, w godz. 8
wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

00

– 14

00

po

Osoby upowaŜnione do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej:
Kierownik SUW Czaniec, Pan Marian Matusiak, telefon kontaktowy 33 82 92 150, 43-356 Kobiernice,
ul. Wodociągowa 1.y, inŜ. Henryk Borecki, telefon kontaktowy 032 284 17 09.

OŚWIADCZENIE O WIZJI

Oświadczam, Ŝe dokonałem wizji i zaznajomiłem się z obiektem, który będą stanowić przedmiot
zamówienia, tj. wykonanie remontu pn.

Część II „ Wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody
Czaniec‘’

.......................................................
data

……………………………………
podpis osoby/osób/ uprawnionej

Wzór nr 5

........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego,
prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na:

Część II „ Wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody
Czaniec‘’

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze wzorem umowy dołączonym
i akceptuję jej treść .

.....................
data

do niniejszego ogłoszenia

.......................................................
podpis osoby/osób/ uprawnionej

UMOWA NR TR/…….../2011 - WZÓR

zawarta w dniu ................ .2011 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19,
40–026 Katowice, zwanym dalej "Zamawiającym", zarejestrowanym pod numerem 0000247533
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 634-012-87-88, REGON 271506695, będącym
podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego – 608.393.000,00 zł – wpłacono
w całości, którego reprezentują:
1. …………………………………………
2.

…………………………………………

z jednej strony,

a

………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
o następującej treści:
§1
1.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę,
według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, zgodnie z §36 Regulaminu,
zakończonego wyborem złoŜonej przez Wykonawcę oferty (stanowiącej Załącznik nr 1 do
Umowy), Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, który stanowi:
Część II „Wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody
Czaniec”.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy)
z Częścią techniczną (stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy), z naleŜytą starannością, zasadami
wiedzy technicznej i wymogami zawartymi w przepisach, w szczególności ustawie z dnia 14 lipca
1994 r. Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych.
3. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed kradzieŜą oraz pod względem bhp i ppoŜ., wszystkie
miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z przepisami – na swój
koszt.
§2
1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych: z dniem przekazania terenu budowy, który nastąpi
w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 2 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.
3. Strony dopuszczają moŜliwość wstrzymania realizacji robót i terminu realizacji przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemoŜliwią ich naleŜyte wykonanie. Wykonawca w razie
zaistnienia powyŜszych okoliczności, kaŜdorazowo uzyska pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.
§3
1. Od daty przejęcia terenu budowy, aŜ do chwili odbioru robót Wykonawca
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym miejscu.

ponosi

2. Wszelkie dostarczone materiały budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca

będzie przedkładał Zamawiającemu niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz deklaracje zgodności, certyfikaty,
aprobaty techniczne i pozostałe dokumenty stwierdzające jakość zastosowanych materiałów
budowlanych dopuszczających do stosowania ich w budownictwie.
3. Wszelkie koszty związane z naleŜytym wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca.
§4
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z Ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy) w wysokości:
……………………………zł netto,
słownie: ……………………………
2. Do wyŜej wymienionej wartości zostanie naliczony podatek VAT, zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.
§5
1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
w wysokości 10 % wartości Umowy brutto, to jest: …………………zł, w formie …………………….
2. 70 % zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy tj. …………………zł zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, stwierdzającego prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Umową, bez wad.
3. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia tj. ………………………zł zostanie zatrzymane jako
kaucja gwarancyjna i będzie zwolniona Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty podpisania protokołu
z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z Umową, bez wad.
§6
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, określony w §2 pkt 2 oznacza dzień odbioru końcowego
robót. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (po
uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru)
na 7 dni przed upływem terminu zakończenia przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie
wskazanym przez Wykonawcę do odbioru końcowego.
3. Wykonawca razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przekaŜe Zamawiającemu
kompletną dokumentację powykonawczą.
4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający moŜe odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad.
5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
7. Zamawiający wyznacza ostateczny przegląd gwarancyjny w terminie do 7 dni przed upływem
terminu gwarancji ustalonego w Umowie.
§7
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół
odbioru, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Umową, bez wad.
2. Termin zapłaty za realizację przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze robót w terminie 30 dni od
daty wpływu faktury do Zamawiającego.
3. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający przekaŜe wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktury na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
5. Strony upowaŜniają się wzajemnie do odbioru faktur bez podpisu.
§8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie Umowy w formie
odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy brutto za
odstąpienie od Umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego.
3. Zamawiający obciąŜy Wykonawcę karą umowną:
3.1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto za
kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3.2. Za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. JeŜeli kary umowne nie pokryją zaistniałej szkody Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania
uzupełniającego.
5. NiezaleŜnie od kar umownych Zamawiający ma prawo:
5.1. śądać ponownego wykonania przedmiotu umowy w razie stwierdzenia, Ŝe prace zostały
wykonane niezgodnie z Umową, bądź ustawą Prawo budowlane, bądź zostały wykonane
wadliwie, w sposób uniemoŜliwiający odbiór prac.
5.2. Odstąpić od Umowy w razie, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z warunków Umowy oraz gdy
Wykonawca nie zachowuje terminów wykonania przedmiotu umowy, to jest, gdy przekroczenie
wyznaczonego terminu trwa dłuŜej niŜ 30 dni.
6. Strony Umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy
o naliczone kary.
§9
1. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania
w przypadku:
1.1. nie przystąpienia do robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy, lub
1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, lub
1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub
1.4. nie kontynuowania robót, bez uzasadnionej przyczyny.
2. Ponadto kaŜda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach,
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
§ 10
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie
opuszczenia terenu budowy.
2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony przystąpią
do inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane bezusterkowo
przez Wykonawcę do daty odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
VAT wystawionej na podstawie inwentaryzacji robót oraz kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Udokumentowane koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała
odstąpienie od Umowy.
§ 11
1. Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie wstrzymać realizację Umowy.
2. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wstrzymać wszelkie świadczenia na placu
budowy, za wyjątkiem groŜących niepowetowanymi stratami dla Zamawiającego oraz przekazać
plac budowy Zamawiającemu.
3.

Zamawiający jest obowiązany do uregulowania zapłaty za roboty wykonane bezusterkowo do czasu
wstrzymania lub odstąpienia od Umowy, bez prawa Ŝądania przez Wykonawcę utraconych zysków.
§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ……… miesięcy gwarancji jakości licząc od dnia odbioru
robót, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Umową, bez wad. W przypadku
materiałów i urządzeń zabudowanych przez Wykonawcę, dla których producent określił dłuŜszy
od powyŜszego okres gwarancji, jako obowiązującą przyjmuje się gwarancję trwającą dłuŜej.
2. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych przez
Zamawiającego wad i usterek w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Nie przystąpienie Wykonawcy do usunięcia
wad, upowaŜnia Zamawiającego do zastępczego wykonania robót na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego wystawi dokument gwarancyjny określający
warunki i zakres gwarancji, tryb i sposób usunięcia usterek w okresie gwarancji.
4. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
§ 13
1. Zamawiający zapewni nadzór nad zadaniem.
2. Wykonawca zapewni kierownika robót.
3. Strony postanawiają, Ŝe zmiana inspektora nadzoru, bądź kierownika robót nie wymaga zmiany
Umowy w formie aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 15
1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyraŜone na piśmie
w formie aneksu do Umowy.
2. Wykonawca nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia nawet, jeŜeli nie przewidział
wszystkich niezbędnych kosztów, do przeprowadzenia procesu wykonania przedmiotu umowy.
§ 16
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których Zamawiający otrzymuje
dwa, a Wykonawca jeden.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Część techniczna
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

Załącznik Nr 2
do umowy nr TR/…………/2011
CZĘŚĆ TECHNICZNA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji
Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach przy u. Bielskiej 9.
Lokalizacja
Stacja Uzdatniania Wody Czaniec , Kobiernice ul. Wodociągowa 1.
Osoba kontaktowa : Kierownik SUW Czaniec Pan Marian Matusiak , tel. 33 82 92 150
Wymagania ogólne: Wykonawca winien przygotować ofertę cenową oraz realizować zadanie
w oparciu o wizję lokalną, Ustawą Prawo Budowlane oraz zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką
budowaną.
Zakres przedmiotu zamówienia
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę zespoloną z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi
i zewnętrznymi
o wymiarach 255 x 157 w ilości 18 szt.
o wymiarach 83 x 157 w ilości
3 szt.
o wymiarach 162 x 157 w ilości 1 szt.
o współczynniku izolacyjności termicznej K = 1,1 W m / ²
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia harmonogram robót
Inspektorowi Nadzoru.
Materiały z demontaŜu naleŜy zdeponować na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Gruz oraz
szkło naleŜy wywieź na składowisko odpadów.
Odbiór robót:
Odbiorowi podlegają roboty objęte umową po ich całkowitym
zakończeniu. Przy odbiorze
Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu
umowy:
- wszelkie niezbędne atesty,
- świadectwa zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- dokumentację powykonawczą.

