Aleksandrów Kujawski, dnia 09.10.2018 r.

RG.271.27.2018.AF

Gmina Aleksandrów Kujawski
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu
użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz
z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo”
CPV: 44190000-8, 44111000-1, 44160000-9, 44192000-2, 44111400-5, 31520000-7, 44411000-4,
31680000-6, 44220000-8

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

1. ZAMAWIAJĄCY
1. Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel./fax 54-282-20-59, 54-282-20-31
sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
strona internetowa: www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30- 15:30, wtorek 07:30 – 17:00,
piątek 07:30 – 14:00.
Konto bankowe: KBS Aleksandrów Kujawski, numer: 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027
2.

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia
umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany
sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz
z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo.
Zamówienie podzielone jest na cztery części:
1) Część nr 1 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów budowlanych
2) Część nr 2 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów branży elektrycznej
3) Część nr 3 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów branży sanitarnej
4) Część nr 4 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów stolarki okiennej i drzwiowej

3.

Szczegółowy zakres zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 5,
6, 7, 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zestawieniu technicznym stanowiącym załącznik nr 9
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści siwz. Stanowią one integralną część siwz.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałania
9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego
postępowania w przypadku nie pozyskania współfinansowania z ww. programu. Zamawiający informuje, że
wybór najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie związania ofertą,
natomiast podpisanie umowy będzie miało miejsce po otrzymaniu dofinansowania od instytucji finansującej
tj. po otrzymaniu przez zamawiającego decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

4.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację
przedmiotu zamówienia wskazano nazwy materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych tj.
wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, służą wyłącznie określeniu
standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach użytkowych i jakościowych. Zamawiający
w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania
wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do Specyfikacji. Wykonawca
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5.

6.
7.

zobowiązany jest udowodnić w ofercie równowartość zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia
równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie uzna równoważnych, jeśli będą o gorszych niż
wskazane w załącznikach do Specyfikacji minimalnych wymaganiach jakościowych.
Zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym.
Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że
towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie
materiałów gwarantujących realizację zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowanie
rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zmówienia, ani do zmiany
ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
Oferowane wyroby muszą posiadać znak CE lub atest.
Dostawy mają być realizowane zgodnie z ilościami, opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy,
stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 03.12.2018 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
A. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja III.4 ogłoszenia
o zamówieniu):
1.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.

3.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

4.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3
stosuje się.
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5.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 1 ppkt 1.

C. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogłoszenia o zamówieniu):
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty,
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunki płatności zawartych w
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
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udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) oraz ustawy z dnia
25 lutego 2016 r. o prawnym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243).
10. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w artykule 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu,
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
17. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały
w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się
składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Korespondencję należy kierować na adres:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
Fax: 54 282 20 31
6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
- Łukasz Korzeniewski, Maciej Zarębski - tel. 54 282 20 59 w. 33
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b) w sprawach dot. procedury przetargowej:
- Aneta Fortuna-Sadowska - tel. 503116234

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
siwz dotrze do Zamawiającego:
- nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert;
- po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści siwz wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez
ujawniania źródła zapytania oraz umieści na własnej stronie internetowej (www.bip.gminaaleksandrowkujawski.pl).
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści siwz.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zmówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert, oraz
niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazał siwz oraz umieści taką informację
na własnej stronie internetowej (www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl).

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie ogranicza liczby części na jakie wykonawca może
złożyć ofertę.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez zamawiającego.
5.

Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie
niezbędne informacje określone przez zamawiającego.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy,
zaadresowane na adres Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów
Kujawski oraz opisane: „Zakup i dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany
sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz
z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo”. Nie otwierać przed dniem 17.10.2018 r. do godz. 10:00.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy
Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, I piętro, sekretariat pokój nr 104
w terminie do dnia 17.10.2018 roku, do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 12, w Aleksandrowie Kujawskim,
w Sali 105, w dniu 17.10.2018 r. o godzinie 10:15.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny,
terminu dostawy materiałów, terminu wykonania zamówienia, warunki płatności zawartych w ofertach.
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5. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny
wniosek wykonawcy.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza oferty” i „Formularza cenowego”.
2. Cena oferty musi zostać obliczona w następujący sposób:
ceny jednostkowe należy podać w Formularzu cenowym (załącznik nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ), a następnie cenę
globalną (brutto) należy przenieść do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) – dla poszczególnych części
zamówienia.
3. Cena oferty powinna być podana w złotych cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz
winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa
w siwz tj. m.in. koszty palet, koszty transportu do miejsca dostawy, koszty wydania i koszty rozładunku
towarów. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych pozycjach,
Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji.
4. Wszystkie wartości (ceny jednostkowe, wartość brutto i całkowita cena za wykonanie zamówienia) powinny być
podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia są:
Cena brutto oferty za wykonanie danej części zamówienia – 60%
Termin dostawy dla danej części zamówienia – 40%

2. Sposób przyznawania punktów:
a) cena
C = (Cmin./Cbad.) x 60
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad. – cena (brutto) oferty badanej
3.

Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę
punktów w kryterium termin dostawy, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów przyznanych za
zaoferowany termin dostawy
T = ( ------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 40 %
Maksymalna możliwa do zdobycia
ilość punktów za termin dostawy
gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:
L.p.
1.
2.
3.

Termin dostawy (w dniach kalendarzowych)
do 1 dnia
do 2 dni
do 3 dni

Punktacja
5
3
0
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4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających
odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (C+T).
5. Minimalny termin dostawy wynosi „do 1 dnia”. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego terminu niż
„do 3 dni”, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych
reguł zaokrąglania liczb.
7. Oferowany termin dostawy należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
8. Pod pojęciem „dnia” należy rozumieć 24 godziny poczynając od momentu złożenia przez Zamawiającego
zamówienia na poszczególne materiały.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed zawarciem
umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie
zawierające w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie
zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmi,
4) określenie lidera Konsorcjum,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia, oraz upływu czasu
6) rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. WZÓR UMOWY.
1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do
treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze
umowy.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej są:
- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą można
składać oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
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4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach
określonych we wzorze umowy.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom.
W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Wzór oferty;
2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
4. Wzór umowy;
5. Formularz cenowy – materiały budowlane
6. Formularz cenowy – materiały elektryczne
7. Formularz cenowy – materiały sanitarne
8. Formularz cenowy – materiały stolarki okiennej i drzwiowej
9. Zestawienie techniczne
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
OFERTA
RG.271.27.2018.AF
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:
……………………………….……….
Siedziba:
………………………………………..
Adres do korespondencji …………………………………………
Numer telefonu: ……………….………………………..
Numer faksu:
………………………………..………
Adres e-mail
……………………………………….…
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn. „Zakup i dostawa materiałów
budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na
potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo”, oferuję wykonanie
przedmiotowego zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:
1) Część nr 1 zamówienia.
Zakup i dostawa materiałów budowlanych
Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………… ..../100 gr.)
Termin dostawy……………….
2) Część nr 2 zamówienia.
Zakup i dostawa materiałów branży elektrycznej
Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………… ..../100 gr.)
Termin dostawy……………….
3) Część nr 3 zamówienia.
Zakup i dostawa materiałów branży sanitarnej
Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………… ..../100 gr.)
Termin dostawy……………….
4) Część nr 4 zamówienia.
Zakup i dostawa materiałów stolarki okiennej i drzwiowej
Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………… ..../100 gr.)
Termin dostawy……………….
2. Oświadczamy, że oferowane materiały budowlane spełniają wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Zamówienie wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do 03.12.2018 r.
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami),
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas w całości zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
8. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego.
Oświadczam, że wybór naszej oferty (wstawić X we właściwe pole):


nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego



będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących
towarów/usług będących przedmiotem oferty:
1……………………………………………
2…………………………………………….
3…………………………………………….

łączna wartość ww. towarów/usług bez kwoty podatku będących przedmiotem oferty i prowadzących
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wynosi……………………………… zł netto.
Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie punktu 9 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania
obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
9. Oświadczamy, że Wykonawca (wstawić X we właściwe pole):


JEST mikroprzedsiębiorstwem



JEST małym przedsiębiorstwem



JEST średnim przedsiębiorstwem

10. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
- .......................................................zakres odpowiedzialności ..............................................................
tel./faks: ...........................................
..........................................................
zakres
odpowiedzialności
............................................
tel./faks: ............................................
11. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm
podwykonawców:
(nie wypełnienie tego punktu oznaczać będzie, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie własnymi siłami)
………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.
13. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …….. stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez
wykonawcę.
………………… dnia…………2018 roku

...............................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

niepotrzebne skreślić

*
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
RG.271.23.2018.AF

……………………………………….
nazwa, pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania
części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową
w miejscowości Słomkowo”
oświadczam, że w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga!
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, jak niżej:
oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, wskazane przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) ……………………………………………………………….. (nazwa i adres podmiotu)
2) ……………………………………………………………….. (nazwa i adres podmiotu)

………………… dnia…………2018 roku

……………….....................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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ZAŁĄCZNIK Nr 3

RG.271.23.2018.AF

……………………………………….
nazwa, pieczęć Wykonawcy

Uwaga!
Niniejsze oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
pod nazwą „Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania
części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową
w miejscowości Słomkowo”
1. Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we
wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
1) …………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………*
2. Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we
wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
1) …………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………….
5) ……………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………*
3. Oświadczam, że nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej*
Uwaga!
(*) niepotrzebne skreślić.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).

………………… dnia…………2018 roku

...............................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 Projekt umowy
U M O W A NR …….../2018/RG
zawarta w dniu ….. …………......……. w Aleksandrowie Kujawskim, pomiędzy:
I. Gminą Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez Andrzeja Olszewskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –
Marka Buczko,
a
II........................................................................................................................... .....................................................................
wpisanym (ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr ewidencyjnym ...........................................................................................
NIP: ………………………………….., REGON: ………………………………………………………
zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................................................................
w
wyniku
dokonanego
przez
Zamawiającego
wyboru
oferty
Wykonawcy
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./ strony zawierają umowę o
następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą „Zakup i dostawa
materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności
publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo” w zakresie
następujących części zamówienia:
1) Część nr 1 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów budowlanych
2) Część nr 2 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów branży elektrycznej
3) Część nr 3 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów branży sanitarnej
4) Część nr 4 zamówienia
Zakup i dostawa materiałów stolarki okiennej i drzwiowej
zwane dalej „towarem”, zgodnie z ofertą Wykonawcy, formularzami cenowymi stanowiącymi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia sygn. RG.271.23.2018.AF stanowiącą załącznik
nr 2
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia ilości zamawianego towaru do faktycznych
potrzeb, a więc możliwe jest zamówienie przez Zamawiającego mniejszych ilości towaru aniżeli ilości podane w ofercie
Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie, w szczególności o zapłatę przez
Zamawiającego kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością całości przedmiotu umowy, a wartością zamówienia
mieszczącego się w granicach określonych w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się
przerwać dostawy niezwłocznie po żądaniu Zamawiającego, który nie będzie miał obowiązku zapłaty za towar
dostarczony po doręczeniu Wykonawcy takiego żądania.
4. W przypadku określonym w ust. 3 odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Wykonawcy i zostanie
ono ustalone stosownie do ilości zakupionego przez Zamawiającego towaru, uwzględniając zaproponowaną cenę
jednostkową.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, stosownie do potrzeb
Zamawiającego, od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 03.12.2018 r., chyba że kwota określona w § 4 ust. 1
zostanie wcześniej wyczerpana. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym umowa wygasa bez konieczności
składania oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron.
2. Wykonawca będzie realizował dostawy transportem własnym w terminie do …….. dnia kalendarzowego od
momentu otrzymania zapotrzebowania, chyba że Zamawiający określi w zapotrzebowaniu termin dłuższy.
3. Dostawę towarów uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli do miejsca dostawy określonego w zapotrzebowaniu
zostanie dostarczona cała ilość towaru wskazana w zapotrzebowaniu.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary sukcesywnie na miejsce zlokalizowane w Słomkowie na terenie
Gminy Aleksandrów Kujawski na podstawie zgłaszanych przez Zamawiającego zapotrzebowań przesłanych na numer
faksu ……………….. lub drogą mailową na adres …………….. W zapotrzebowaniu Zamawiający określi rodzaj i ilość
towaru, termin i godzinę odbioru oraz miejsce dostawy. Pozytywny raport faksowy lub potwierdzenie wysłania
wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na zgłoszenie zapotrzebowania. Wykonawca będzie
realizował dostawy w przedziale czasowym między 08:00 a 14:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).
2. Dostawy towarów będą następowały na paletach, których koszt zawierają ceny jednostkowe zawarte w formularzu
ofertowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się należycie zabezpieczyć dostarczane towary (foliować i spiąć taśmą) tak, aby podczas
rozładunku nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników oraz nie zsuwały się z palet.
4. Wszelkie koszty dostarczenia i rozładowania towarów obciążają Wykonawcę W przypadku dostarczenia towaru, na
który Zamawiający nie zgłaszał zapotrzebowania, jak również towaru w ilości większej niż określona w zapotrzebowaniu
(„nadwyżka towaru”) Wykonawca odbierze go z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za nadwyżkę towaru.
5. Zamawiający nabywa towary w chwili ich odbioru od Wykonawcy w miejscu dostawy.
6. Wydanie towarów zostanie potwierdzone dokumentem WZ podpisanym przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego. Dowód WZ zawiera następujące dane:
1) datę dostawy,
2) numer rejestracyjny samochodu Wykonawcy i nazwisko kierowcy dokonującego dostawy,
3) określenie miejsca, na które dokonano dostawy („Gmina Aleksandrów Kujawski-miejsce”),
4) ilość i rodzaj dostarczonych towarów (sztuk/m2).
7.Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie
________________________, tel. __________________
8. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie
________________________, tel. __________________
11. O zmianie osób, o których mowa w ust. 7 i 8, Strony będą się informować pisemnie w terminie do 5 dni roboczych
od dnia w którym nastąpiła zmiana. Zmiana ta nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego
o wszelkich trudnościach, zmianach lub opóźnieniach w dostawie towaru.
§4
Za wykonanie poszczególnej części przedmiotu umowy wymienionej w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości określonej w formularzu oferty oraz formularzach cenowych.: Ustala się, że wysokość
wynagrodzenia stanowi iloczyn liczby towarów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem oraz ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym2. Płatności za wykonanie przedmiotu
umowy zrealizowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę nie później niż 7 dni po odbiorze
danej partii towaru przez Zamawiającego.
3. Cena jednostkowa brutto podana na fakturze odpowiadać będzie cenie jednostkowej brutto wskazanej w ofercie
(formularzu cenowym) dla danej części zamówienia.
4. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony dokumentu WZ dla danej partii towaru.
5. Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego (ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski).
6. Wykonawca każdorazowo dołączy do faktury podpisany przez Strony dokument dostawy WZ lub zestawienie
zafakturowanych dokumentów WZ oraz deklarację właściwości użytkowych lub dokument oznakowania wyrobu CE,
potwierdzający zgodność dostarczonego towaru z normami wskazanymi w siwz dla danej części zamówienia.
7. Ceny jednostkowe uwzględniają wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu realizacji umowy,
w szczególności koszty transportu do miejsca dostawy, koszty wydania i koszty rozładunku towarów.
8. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.
10. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę powinny zawierać oświadczenie, że
przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.
11. Fakturę/y VAT należy wystawić na:
nabywca: Gmina Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
odbiorca (płatnik): Gmina Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
§5
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 8 umowy.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 1 lub 2 Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 1 lub 2.
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§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości dla danej części zamówienia:
1) w przypadku zwłoki w dostarczeniu towarów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 3 % wartości
ceny brutto za partię towarów, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień,
2) w przypadku zwłoki w usunięciu uszkodzeń, wad jakościowych lub ilościowych towarów, zgłoszonych w okresie
rękojmi za wady - w wysokości 3% wartości ceny brutto za reklamowane towary, za każdy dzień po upływie terminu
określonego w § 10 ust. 7,
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy –
w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
4) w przypadku nieprzeprowadzenia w ciągu 2 dni roboczych procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 6 w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych dla danej części zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
a Wykonawca wyraża na to zgodę dla danej części zamówienia.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu dla danej części zamówienia,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni dla danej części zamówienia.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla danej części zamówienia
w przypadku, gdy:
1) zostanie otwarta likwidacja działalności Wykonawcy,
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie, w szczególności gdy
Wykonawca dwukrotnie dostarcza towar wadliwy lub pozostaje w zwłoce powyżej 2 dni roboczych w stosunku do
terminu wskazanego w zapotrzebowaniach, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy lub pozostaje w zwłoce w usunięciu
braków ilościowych lub jakościowych w terminie wskazanym § 10 ust. 7 umowy.
2. Niezależnie od przypadku, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy
wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 można odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 1 lub 2.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności dla danej części
zamówienia.
5. Wykonanie prawa odstąpienia będzie wywoływało skutek na przyszłość. W przypadku wykonania prawa odstąpienia
pozostają w mocy postanowienia umowne dotyczące, kar umownych, prawa żądania odszkodowania przewyższającego
kary umowne w przypadku nienależytego wykonania umowy oraz rozliczenia stron.
§8
Wykonawca oświadcza, że przewiduje zlecanie/nie przewiduje zlecania podwykonawcom wykonania części zamówienia,
zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie dla danej części zamówienia.
§9
1 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2 Zmiana Umowy będzie mogła nastąpić w sytuacji:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy,
2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne
o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony
nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą
zmianę umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia Stron,
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony.
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3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.
4 Wszelkie spory o prawa majątkowe powstałe w wyniku realizacji umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu mocą niniejszej umowy gwarancji jakości na sprzedawane towary na okres 2 lat,
który biegnie od daty odbioru danej partii towarów dla danej części zamówienia.
2. Gwarancja obejmuje wszelkie możliwe wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe poszczególnych partii dostarczanych
towarów, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
3. Sprzedawane wyroby muszą posiadać znak CE lub atest dla danej części zamówienia.
4. W przypadku dostarczenia towarów wadliwych, niezgodnych z zapotrzebowaniem lub z niniejszą umową albo
wykazujących braki ilościowe, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę, wzywając
do usunięcia wad lub niezgodności albo uzupełnienia ilości. Wykonawca na własny koszt odbierze w terminie 3 dni
kalendarzowych partię towarów zawierającą wady lub niezgodną z zapotrzebowaniem lub niezgodną z umową.
5. W przypadku, gdy wady dotyczą towaru wbudowanego, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego,
zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad oraz pokryć wszelkie koszty związane z wymianą towarów.
6. Zgłoszenia wady Zamawiający będzie dokonywał faksem lub drogą elektroniczną na numer i adres wskazany
w § 3 ust. 1, przy czym potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu lub potwierdzenie wysłania wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na zgłoszenie wady. Wykonawca potwierdzi najpóźniej w następnym
dniu przyjęcie zgłoszenia o wadzie faksem na numer Zamawiającego wskazany w § 3 ust 10.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, o którym mowa w ust. 3,
przeprowadzić procedurę reklamacyjną oraz poinformować Zamawiającego o wynikach przeprowadzonej reklamacji.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt towary
pełnowartościowe w zamawianej ilości, zgodne z zamówieniem lub niniejszą umową, w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na dłuższy, technicznie uzasadniony termin.
9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia wady udzielić Zamawiającemu odpowiedzi faksem na numer wskazany w § 3 ust 10 lub drogą elektroniczną
(na adres e-mail ________) zawierającej uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.
11. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-9, nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne dostarczonego towaru.
§ 11
Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1) Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1);
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 2).
§ 12
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………

…………………………………
Kontrasygnata
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