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I. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zamawiający zamierza wyłonić wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego 
zamówienia niepublicznego, na podstawie: 
 

- art. 132 ust.1 pkt. 4 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm. ), 
zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania, 

- Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez ZWiK Sp. z o. o. w Oławie                
(w skrócie zwanym Regulaminem), 

- przepisów kodeksu cywilnego. 
 

 
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 
z siedzibą: ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława reprezentowana przez Prezesa Zarządu  
tel. 071 / 303 95 21 fax 071 / 303 95 33 -  występująca w imieniu własnym. 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na : 
naprawę studni wody technologicznej ( Studnia z sitem ) na terenie oczyszczalni 
ścieków w Oławie prowadzone jest w formie zamówienia sektorowego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, w oparciu o niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia oraz Regulamin 
Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Oławie. 
  
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie studni wody 

technologicznej ( Studni z sitem ) na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie, zgodnie               
z dokumentacją projektową opracowaną przez Zamawiającego pn. ,,OPINIA TECHNICZNA 
I PROJEKT NAPRAWCZY STUDNI PRZELEWOWEJ WODY TECHNOLOGICZNEJ”  wraz 
z obsługą, w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. 

 
2. Studnia wody technologicznej zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni ścieków, przy 

zbiorniku B3 ciągu oczyszczania ścieków, w pobliżu odpływu ścieków oczyszczonych do 
odbiornika. Część oczyszczonych ścieków jest ujmowana ze zbiornika B3 i jako woda 
technologiczna trafia do studni wody technologicznej, która zabudowana jest na istniejącym 
rurociągu wody technologicznej DN 160. W celu ochrony urządzeń przed 
zanieczyszczeniami napływającymi ze zbiornik B3 w studni zamontowano sito. Woda 
technologiczna rurociągiem wody technologicznej trafia do stacji hydroforowej. Po 
podwyższeniu ciśnienia woda ta zasila urządzenia ciągu technologicznego na oczyszczalni 
ścieków wymagającego zapotrzebowania na wodę, typu: wirówki, sita. 

 
3. Podczas prowadzenia prac naprawczych studni wody technologicznej może istnieć 

konieczność zamknięcia dopływu wody technologicznej do urządzenia hydroforowego i tym 
samym przerw w zaopatrzeniu w wodę technologiczną urządzeń na oczyszczalni ścieków. 
W takich sytuacjach Zamawiający wykorzystuje wodę z sieci wodociągowej do zaopatrzenia 
urządzeń w wodę. Ze względu na dużo większe koszty wody wodociągowej od kosztów 
wody technologicznej z terenu oczyszczalni ścieków, za każdą rozpoczęta godzinę braku 
dopływu wody technologicznej do urządzeń hydroforowych ( i tym samym koniecznością 
poboru wody wodociągowej ) Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę kwotą netto              
80,41 zł plus 8% podatek VAT, jako  kosztami poboru 14,7 m3 wody wodociągowej na 
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godzinę, w celu zapewnienia wymaganego zaopatrzenia w wodę urządzeniom 
technologicznym na oczyszczalni.         

 
4. Wymagania jakościowe  – w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową Zamawiającego,  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sztuką 
budowlaną, wszystkimi niezbędnymi obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, stosując materiały budowlane posiadające stosowne 
atesty i aprobaty techniczne. 

    
5. Gwarancja na wykonane roboty budowlane  – nie mniej niż 36 miesięcy od  dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji 
zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SWZ. 

     
6. Rodzaj zamówienia –  zgodnie z CPV  45000000-7.  
 
 
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość do składanie ofert częściowych. 
 
 
VI. ZAMÓWNIE UZUPEŁNIAJĄCE. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 
VII. INFORMACJA O  OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI  
ELEKTRONICZNEJ. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO: 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia  – do 4.12.2014 r. 
 

IX. WADIUM 
 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500 złotych ( słownie: pięćset złotych ) 
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 66, 
poz. 596 i nr 216, poz. 1824). 

 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujące konto bankowe 
zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Oławie  67 95850007 0010 0006 5445 0001. 
Na poleceniu przelewu należy umieścić adnotacje:  
„Wadium - przetarg - ,, Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka”,  a kserokopię 
polecenia przelewu załączyć do składanej oferty. 
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Uznanie rachunku zamawiającego kwotą tak wnoszonego wadium musi nastąpić przed 
wyznaczonym terminem składania ofert. 
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu zaleca się by oryginały tych 
dokumentów złożyć przed terminem składania ofert w sekretariacie Zamawiającego, Oława, 
ul. 3 Maja 30 - pok. nr 9 w godz. 700 – 1500 w dni robocze,  a kserokopie załączyć do oferty. 
Wykonawcy nie składający ofert osobiście (np. pocztą, kurierem) mogą złożyć wraz z ofertą 
oryginał dokumentu wadium. 
Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu winno uwzględniać wszystkie wymienione             
niżej przypadki zatrzymania przez zamawiającego wadium, a mianowicie: 

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych              

w ofercie; 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno być ważne przez okres od dnia 
złożenia oferty do  terminu związania ofertą. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą; 
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy; 
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały 

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) który został wykluczony z postępowania; 
3) którego oferta została odrzucona. 

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego                              
z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 
wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 
 
 
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 
 
1. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia  może wziąć każdy Wykonawca, który 

spełnia następujące wymagania i warunki: 

 posiada uprawnienia do prowadzenia działalności oraz wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług; 

 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na podstawie 
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Zamówień 
Sektorowych udzielanych przez  ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. 

 
 
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych 

przez Wykonawcę dokumentów oraz oświadczeń wymienionych w punkcie XII niniejszej 
specyfikacji warunków zamówienia. 
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XI. PRZYCZYNY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z UCZESTNICTWA W ZAMÓWIENIU 
SEKTOROWYM 

 
 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: 

1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba              
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartych umów                     
lub przyjętych zamówień w szczególności od  obowiązków  wynikających z gwarancji                
lub rękojmi; 

3) w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;      
4) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne           

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

  
 
XII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW NA 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
PRZETARGOWYM.  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe każdy Wykonawca, 
zobowiązany jest  złożyć następujące dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie 
przez Wykonawcę warunków określonych w punkcie X  niniejszej SWZ.  
 
Wymagane niżej dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 
złożone w formie kserokopii nie potwierdzonej notarialnie muszą być opatrzone klauzulą  
,, ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę na każdej 
ze stron. 
 
 
Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń: 

1. Formularz oferty, wg załączonego do SWZ wzoru ( zał. nr 1 ). 
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 

przetargowego na podstawie pkt XI SWZ, którego wzór stanowi załącznik do SWZ              
( zał. nr 2 ). 

3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie wykonywał czynności z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się, w celu sporządzania oferty, 
osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności ( pkt XXV SWZ), którego 
wzór stanowi zał. do SWZ (zał. nr 3). 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 – miesięcy przed 
upływem składania ofert. 

5. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, a także 
potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego 
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik do SWZ ( zał. nr 4 ). 

6. Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT, 
którego wzór stanowi załącznik do SWZ ( zał. nr 5 ). 

7. Zaakceptowany przez podpis, projekt umowy, stanowiące zał. nr 6 SWZ. 
8. Zaakceptowane przez podpis, warunki Karty Gwarancyjnej, stanowiącej zał. nr 7 SWZ. 

 
 
 



„Naprawa studni wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Oławie” 

 7 

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                    
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW. 

 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane za pomocą telefaksu              
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu składania ofert i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:  biuro@zwik.olawa.pl  
 
 
XIV. WSKAZANIE OSÓB DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego           
jest Pan Jacek Komisaruk tel. 71/3039521, fax. 71/ 3039533,                                                   
e-mail: biuro@zwik.olawa.pl 
 
 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 
 
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od 
daty upływu terminu składania ofert.  
 
 
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  
 
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim  w sposób czytelny   umożliwiający jej 

rozpatrzenie. 
2. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  własną w 1 egzemplarzu  w oryginale. 

Wykonawca, który złoży lub uczestniczy  w  więcej  niż  jednej ofercie podlega wykluczeniu 
z postępowania. 

3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w siedzibie Zakładu Wodociągów                       
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30,                    
55-200 Oława, w sekretariacie, pok. nr 9, w nieprzekraczalnym terminie do                              
dnia 20.10.2014 r. do godz. 1200. 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie 

55-200 Oława, ul. 3 Maja 30 
 

oraz opatrzyć napisem:  

,, Naprawa studni wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie ” 
 

wraz z dopiskiem - Nie otwierać przed godz. 1215 w dniu 20.10.2014 r. 

6. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
7. Oferta powinna zostać napisana pismem maszynowym, komputerowym albo 

nieścieralnym tuszem lub atramentem.  
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być podpisana przez osoby reprezentujące 

Wykonawcę lub przez osoby umocowane do występowania  w imieniu Wykonawcy 
9. Oferta ma zawierać spis załączników wymaganych niniejszą SWZ  i  ponumerowanych wg 

kolejności wynikającej ze specyfikacji. 

mailto:biuro@zwik.olawa.pl
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10. Kserokopie i odpisy dokumentów składających się na ofertę, muszą być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

11. Dodatkowo, wszystkie poprawki w treści oferty dla swojej ważności, winny być naniesione 
czytelnie oraz opatrzone podpisem tylko osoby uprawnionej. 

12. Oferta musi być złożona w formie wymaganej SWZ,  kompletna  i posiadać wszystkie 
wymagane dokumenty i oświadczenia wyspecyfikowane w SWZ, pod rygorem jej 
odrzucenia przez Zamawiającego. 

13.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składnia ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać 
dodatkowo oznaczona „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” .  

14.  Nie można wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu do składania ofert. 

 
Jeżeli oferta  zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawca może zastrzec sobie iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. Winien wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet 
ten ma być wyraźnie oznaczony napisem: " TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA NIE 
UDOSTĘPINIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA". 
 
 
XVII.  ODRZUCENIE OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia ( SWZ ),  
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 
 
XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT. 
 
1. Oferty należy składać do dnia 20.10.2014 r. do godz. 1200  w siedzibie Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 
55-200 Oława  pok. nr 9, pod rygorem nie rozpatrywania oferty wniesionej po tym terminie, 
bez względu na przyczyny opóźnienia. 

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

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio 
oznakowane z dopiskiem na kopercie " ZMIANA OFERTY ". 

 
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad 
i wymagań jak składanie oferty, odpowiednio oznakowane na kopercie z dopiskiem 
,, WYCOFANIE OFERTY ”. 
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4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

 

5. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 
55-200 Oława, w sali konferencyjnej ( I piętro ) w dniu 20.10.2014 r. o godz. 1215. 

 
 
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo              
i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT. 
Cenę podaną w  ofercie należy określić z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, a wynikających wprost ze Specyfikacji  
Warunków Zamówienia oraz warunków stawianych przez Zamawiającego. Cena podana             
w ofercie musi również uwzględniać dodatkowo koszty poboru wodociągowej przez cały okres 
przerw w dostawie wody technologicznej do urządzeń na oczyszczali, zgodnie z pkt VI Opis 
przedmiotu zamówienia ust. 3. 
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane                
z wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków oraz innych 
kosztów związanych z realizacja niniejszego zamówienia.. 
 
Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty ( związania ofertą ). 
 
 
XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT: 

 
1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania  

i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta spełnia wymagania określone niniejszą SWZ, 
1.2. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. Wykonawca   przedstawił  ofertę  zgodną  co  do   treści  z   wymaganiami 

Zamawiającego. 
2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług, doliczy do 
przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, zgodnie                                  
z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

3. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie 
cena ofertowa ( wyrażona w PLN ) wraz z podatkiem VAT. 

  
 
XXI. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT: 
 
1.  Otwarcie ofert jest jawne. 
2.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy( firmy ) oraz adresy Wykonawców, a także  

informacje dotyczące ceny. 



„Naprawa studni wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Oławie” 

 10 

3. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w specyfikacji  
warunków zamówienia. 

4.   Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie będą spełniać stawianych im warunków. 
5. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami 

specyfikacji warunków zamówienia.     
6.  Zamawiający odrzuci oferty niezgodne ze specyfikacją warunków zamówienia. Pozostałe 

oferty zostaną ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie  z kryterium zawartym                 
w SWZ. 

7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8.  Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć 
ofertę z najniższą ceną. 

9. Informację o wyniku przetargu (zawierającą nazwę i adres zwycięzcy przetargu oraz 
proponowaną przez niego cenę) Zamawiający prześle wszystkim ubiegającym się 
o zamówienie oraz zamieści na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława.  

 
 
XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY,  W CELU ZAWARCIA UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 
 
Po rozstrzygnięciu przetargu zwycięzca zostaje poinformowany o jego wyniku oraz o miejscu            
i terminie zawarcia umowy na roboty budowlane (termin zawarcia umowy nie może być 
krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak  niż 
przed terminem związania ofertą). 
Przyjęcie warunków przetargu przez oferenta jest jednoznaczne z przyjęciem ogólnych 
warunków umowy,  zaproponowanych przez Zamawiającego w projekcie umowy. 
W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę, zgodną 
z ogólnymi warunkami zawartymi w załączonym projekcie umowy ( będącym dokumentem do 
niniejszej specyfikacji ), a także zgodną z ofertą przetargową. 
 
XXIII. PROJEKT UMOWY – OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 
 
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy na ,,naprawę studni technologicznej na 

oczyszczalni ścieków w Oławie” jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie                      
i warunkami przedstawionymi  w  SWZ,   a wykraczający poza zakres lub zmieniony w stosunku 
do SWZ i oferty Wykonawcy jest nieważny. 

2. Dopuszcza się dokonywania zmian w postanowieniach zawieranej umowy jeśli wprowadzenie 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub  jeśli  ta  zmiana  jest  korzystna  dla  zamawiającego lub jeśli nastąpiła na mocy 
porozumienia stron. 

 
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  
 
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie 

niepubliczne Wykonawca może złożyć umotywowane, pisemne odwołanie do 
Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

2. W przypadku wniesienia odwołania, musi ono być złożone w Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. 3 Maja 30 , 55-200 Oława w pok. Nr  9.  

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający  może nie 
zawierać umowy w sprawie zamówienia. 

4. Złożenie odwołania przerywa bieg terminu związania ofertą. 
5. Komisja Przetargowa rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 5 dni od jego wniesienia. 
6. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia odwołania Zamawiający podaje przyczyny rozstrzygnięcia. 
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7. W przypadku uwzględnienia odwołania Komisja Przetargowa powtarza oprotestowaną 
czynność. 

8. Powtórzeniu czynności w związku z uwzględnieniem odwołania Wykonawcy, Zamawiający 
informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

9. Brak rozpatrzenia odwołania w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie. 
10. Rozstrzygnięcie odwołania przez Komisję Przetargową jest ostateczne, a Wykonawcom 

nie służą żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu danego rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego lub odwołania. 

 
XXV. WYKAZ UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ OSÓB BIORĄCYCH  UDZIAŁ                

W POSTĘPOWANIU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
 
1. Krzysztof Pękala 

2. Jadwiga Pasternak  

3. Jacek Komisaruk  

4. Artur Reichert  

5. Janusz Gęsior 

6. Piotr Kusiak 

 
 
 
XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
 
Postępowanie o udzielenie danego zamówienia może w każdej chwili zostać unieważnione bez 
podania przyczyn lub zakończone bez wyboru jakiejkolwiek ze złożonych ofert. 
 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcom, którzy złożyli 
oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym również 
kosztów przygotowania oferty. 
 

 

XXVII.  WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SWZ. 
 
 
Załącznikami do niniejszej SWZ są następujące wzory: 
 
 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty. 

Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia                         
z postępowania przetargowego. 

Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o uczestniczeniu                       
w przygotowaniu postępowania przetargowego. 

Załącznik nr 4 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu przetargowym. 
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Załącznik nr 5 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej                    
i finansowej. 

Załącznik nr 6 Wzór  umowy. 

Załącznik nr 7 Karta Gwarancyjna. 

Załącznik nr 8 
Opinia techniczna i projekt naprawczy studni przelewowej 
wody technoogicznej. 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt X 
niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać 
treści załączników. 
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Załącznik nr 1 
 
 

………………………………….      ..…………………., dnia ……………………… 
 Pieczątka oferenta                
 
 
 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 
                                                                                            ul. 3 Maja 30 
                                                                                          55 – 200 Oława 

 
 
 

O F E R T A 
Pełna nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………….…………………………………... 
Nr tel./fax …………..……………………………………….………………………………….. 
E-mail………………………..……………………………….…………………………………. 
NIP ……………………………………………………………………………………………... 
REGON ………………………………………………………………………………………… 
 
                Nawiązując do zaproszenia z dnia ………………….. do składania ofert                          
w postępowaniu   o  udzielenia zamówienia w formie zamówień sektorowych, w trybie 
przetargu nieograniczonego na : 
 

,, Naprawę studni technologicznej na oczyszczalni ścieków w Oławie  ” 
 
składamy ofertę na wykonanie tego zadania za cenę ryczałtową:  
 

— W kwocie netto………………..………………………………………………………zł 
— Słownie …………………………………………………………….………………….zł 
 
— Stawka podatku VAT  …………. % 
— Kwota podatku VAT  …………………………………………………………………zł 
— Słownie ………………………………………………………………………….….….zł 
 
— W kwocie brutto………………………………………………………………….……zł 
— Słownie ………………………………………………………………………….….….zł 

 
Powyższe ceny zostały skalkulowane na podstawie wytycznych zawartych w SWZ.                         

 
1. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie podanym w SWZ. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia                     

i przyjmujemy do wykonania to zadanie bez zastrzeżeń, za cenę podaną powyżej. 
3. Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza istotnych postanowień umowy, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 
4. Oświadczamy, że w przypadku wygrania niniejszego postępowania przetargowego 

zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
zapisanymi w SWZ oraz zawartej umowie. 

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym. 

6. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od 
terminu składania ofert. 
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7. Oświadczamy, że na wykonany zakres robót budowlanych udzielamy gwarancji, 
zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ. 

 
 
 
 

…..……………………………. 
Podpisy osób upoważnionych 

 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 
4. …………………………………………. 
5. …………………………………………. 
6. …………………………………………. 
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Załącznik nr 2 
  
 
………………………………….      ..…………………., dnia ……………………… 
 Pieczątka oferenta                

 
 
                   
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  
o spełnianiu wymaganych warunków 

 
 
 
                        Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w formie 
zamówień sektorowych na:  
 

,, Naprawę studni technologicznej na oczyszczalni ścieków w Oławie  ” 
 

 
 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  reprezentując firmę: 
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………….…………………………………………. 
……………………………………………………….…………………………………………. 
jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam,              
że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                     
pkt  XI  Specyfikacji  Warunków Zamówienia.               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
         ……………………………. 

   ( podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania oferenta) 
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…………………………………                    Załącznik nr 3 

 (pieczęć oferenta) 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
                 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  
 

,, Naprawę studni technologicznej na oczyszczalni ścieków w Oławie  ” 
 

 
 prowadzonym w trybie zapytania o cenę oświadczamy, że : 
1) wykonywaliśmy* / nie wykonywaliśmy*  czynności związanych z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania, 
2) posługiwaliśmy się* / nie posługiwaliśmy się* w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu czynności wymienionych w pkt. 1, 
3) pozostajemy* / nie pozostajemy*  w stosunku zależności lub dominacji                                 

z Zamawiającym albo osobami po stronie Zamawiającego (wykaz osób poniżej) 
biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie wymienionego powyżej zamówienia,              
(w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi - Dz. U. Nr 118 poz.754, z póź. zm.). 

 
Zamawiający  -  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną               

odpowiedzialnością w Oławie,   55 – 200 Oława,   ul. 3 Maja 30. 
 
Wykaz osób po stronie Zamawiającego biorących udział w postępowaniu: 
 
1. Krzysztof  Pękala 
2. Jadwiga Pasternak  
3. Jacek Komisaruk 
4. Artur Reichert 
5. Janusz Gęsior 
6. Piotr Kusiak 
 
 
 
Wykaz osób po stronie oferenta biorących udział w postępowaniu: 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić, właściwą treść pozostawić bez skreślenia 
 
 
 
 
……………………, dnia ………..…………….      ...…………………………… 

      ( podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania oferenta) 
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                                  Załącznik nr 4 
 
 
………………………………….      ..…………………., dnia ……………………… 
 Pieczątka oferenta                

 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  
o spełnianiu wymaganych warunków. 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówień 
sektorowych na: 
 

,, Naprawę studni technologicznej na oczyszczalni ścieków w Oławie  ” 
 

 
           
reprezentując firmę ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 
 
 

1) od co najmniej 2 lat prowadzimy działalność w branży budowlanej, 
2) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami  

ustawowymi, 
3) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia, 
4) posiadamy niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny  i ekonomiczny, a także  

dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 
 

 
 
  
        …………………………………… 

                
( podpisy osób upoważnionych) 
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                                  Załącznik nr 5 
 
 
………………………………….      ..…………………., dnia ……………………… 

 
Pieczątka oferenta                

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  
o spełnianiu wymaganych warunków 

 
 
                            Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie  
zamówień sektorowych na: 
 

     ,, Naprawę studni technologicznej na oczyszczalni ścieków w Oławie  ” 
            
 
reprezentując firmę ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 
 
 

1) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej rzetelne i terminowe 
wykonanie zamówienia, 

2) jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
 

 

 

 

 

 

  

        …………………………………… 

                
( podpisy osób upoważnionych) 
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Załącznik nr 6 

 

WZÓR  UMOWY  
 

 

Zawartej w dniu …….. 2014  roku w Oławie pomiędzy:   
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie  
z siedzibą: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 30 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego              
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000136724, NIP 912-17-48-498,  kapitał zakładowy 48 621 000 zł  
reprezentowanym przez: 

1. Krzysztof Pękala – Prezes Zarząd  
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
…………………………………………………………..…………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………..………………………………… 
  
reprezentowana przez: 
 

1. …………………………………………………….………………………………….………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku wygranego przez Wykonawcę zamówienia sektorowego, udzielonego zgodnie 
z dyspozycją art. 132 ust. 1 pkt. 4, ust. 2 w związku z § 133 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.  ), zgodnie              
z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania oraz na podstawie Regulaminu 
Zamówień Sektorowych  udzielanych przez  ZWiK Sp. z o. o. w Oławie, zawarto umowę                
o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem umowy są Roboty budowlane polegające na naprawie studni wody 

technologicznej ( Studni z sitem ) na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie, zgodnie               
z dokumentacją projektową opracowaną przez Zamawiającego pn. ,,OPINIA 
TECHNICZNA I PROJEKT NAPRAWCZY STUDNI PRZELEWOWEJ WODY 
TECHNOLOGICZNEJ”  wraz z obsługą, w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane 
roboty, zgodnie z: 
a) Specyfikacją Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy,  
b) ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy,  

2. Do realizacji umowy Wykonawca będzie stosował wyłącznie sprawdzone materiały, 
zgodne z warunkami określonymi w SWZ, które cechuje wysoka jakość.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

a. realizacja Robót przeprowadzona będzie zgodnie z przedmiotową specyfikacją  
warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do 
ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji, dostarczając 
materiały posiadające wymagane stosownymi normami atesty i/lub deklaracje 
zgodności pod rygorem całkowitej odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób 
trzecich za ich naruszenie. 

b. zapewnia sprzęt i materiały do realizacji Robót;  
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c. osoby biorące udział przy realizacji Robót posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje 
do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania Robót; 

d. przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.   

 
§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY, ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Całkowite wynagrodzenie za Roboty, określone zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia oraz złożoną ofertą, wynosi: ………………..…………………….. zł netto 
(słownie: ……………………………………………….………………… złotych netto). 

2. Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na dzień wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia koszty Robót budowlanych, koszty 
transportu i eksploatacji sprzętu, koszty zakupu materiałów, wszelkie opłaty oraz inne 
koszty (w tym socjalne) związane z realizacją Robót, a także wszelkie inne prace i wyroby 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał                    
o dodatkowe wynagrodzenie za prace będące do przewidzenia na etapie składania oferty. 

4. Płatność za przedmiot umowy zrealizowana będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

5. Podstawą do wystawienie faktury jest bezusterkowy protokół odbioru Robót podpisany 
przez Strony. 

6.  Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: według faktury. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Za nieterminowe zapłacenie faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 
odsetkami w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty. 

 

§ 3 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 
 
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:  

1) przekazanie placu budowy: do 3 dni od daty zawarcia umowy, 
2) zakończenie Robót: do dnia 4.12.2014 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej 
realizacji zamówienia.  

2. Przez termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, rozumie się datę,               
w której Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru 
Robót. 

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, termin podany w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu ulegnie odpowiednio 
wydłużeniu. 

4. Termin podany w ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, bez konsekwencji naliczania kar 
umownych, w następujących przypadkach: 
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1) działania sił wyższych, o okres uzgodniony między stronami - w razie niemożliwości 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z powodu siły 
wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego na piśmie, podając 
okoliczności stanowiące siłę wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności 
i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym 
strona nie może zapobiec, ani też uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było 
możliwe do przewidzenia, którego skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania przez stronę. Za siłę wyższą strony będą uważały w szczególności: pożar, 
huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki, strajki (ale nie strajk pracowników 
Wykonawcy). Strona powołująca się na działanie siły wyższej dołoży swoich najlepszych 
starań w celu powstrzymania siły wyższej i naprawienia negatywnych skutków jej 
działania. Działanie siły wyższej nie będzie usprawiedliwiało niewykonania zobowiązań, 
lecz jedynie opóźnienie ich wykonania.  

2) zaistnienia istotnych przeszkód w wykonywaniu Robót, których nie można było w żaden 
sposób przewidzieć na etapie zawierania umowy. 

5. Wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 
niniejszego paragrafu, stanowi zmianę umowy w rozumieniu § 12 niniejszej umowy                       
i wymaga sporządzenia aneksu. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy w szczególności: 

1. przejęcie placu budowy i niezwłoczne rozpoczęcie Robót, 

2. posiadanie ubezpieczenia, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 
powstałych w związku z prowadzonymi Robotami, 

3. uzgodnienie z Zamawiającym terminów, sposobu i organizacji Robót, 

4. zapewnienie wszystkich materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania Robot, 

5. wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  

6. uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do materiałów budowlanych zastosowanych przy 
realizacji Robót, przed ich zabudowaniem, 

7. przedłożenie Zamawiającemu deklaracji zgodności na zastosowane materiały, 

8. uporządkowanie placu budowy po zakończeniu swoich Robót, 

9. przeszkolenia osób biorących udział przy realizacji umowy w zakresie przestrzegania 
przepisów BHP i ppoż., 

10. przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań 
Zamawiającego   w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego 
umową, 

11. ponoszenie odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego             
w wyniku  realizacji zadania objętego umową i pokrycia kosztów szkód w przypadku ich 
wystąpienia, 

12. wywóz urobku i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy, zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 
ze zm.), 

13. informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć 
wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) 
postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych 
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istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia 
ich wystąpienia lub ogłoszenia, 

14. spisanie protokołu odbioru w wyznaczonym czasie, wraz z podaniem faktycznej długości 
przewiertu, zgodnego z pomiarem geodezyjnym, 

15. wystawienie faktury za wykonane (odebrane) przewierty. 
 

§ 6 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Potwierdzenie przez Zamawiającego zakończenia Robót i stwierdzenie ich kompletności                     
i prawidłowości, nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 
Przekazanie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych ( atesty, deklaracje) nastąpi              
w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru. 

2. Przeprowadzenie odbioru Robót nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i kompletności złożonych 
dokumentów. 

3. Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania, w rezultacie których okaże się, że 
wykonane Roboty są niezgodne ze specyfikacją warunków zamówienia lub ofertą,                
to koszt badań dodatkowych obciąża Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie kwoty równej kosztom badań dodatkowych – z wystawionej faktury 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                     
z przeznaczeniem, to Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru lub odstąpić 
od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru Strony spiszą protokół. Ostateczny odbiór 
potwierdzany jest obustronnie podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru Robót. 

6. W przypadku stwierdzenia wad, usterek wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie wad, usterek zostaną zapisane w protokole. 
Bezusterkowy protokół zostanie podpisany po komisyjnym stwierdzeniu usunięcia wad i 
usterek. 

7. Terminy rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg po obustronnym podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru Robót. 

 
 

§ 7 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane Roboty na okres 
3 lat, licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru Robót. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 
wad, usterek. 

3. Terminy usunięcia stwierdzonych wad szczegółowo określono w Karcie Gwarancyjnej. 
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§ 8 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością 
wykonywanych robót (pod względem technicznym ) – Zamawiający wyznacza : 

Pana Andrzeja Pohrybieniuka, tel.: 609 401 101. 
 
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego              
z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zmiana osoby i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany 
umowy w rozumieniu § 16 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania 
Wykonawcy o zaistniałej zmianie. 

 
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  

……………………………………………….., tel.: ………………………….. 

5. Zmiana osoby i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany 
umowy w rozumieniu § 15 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego wniosku 
Wykonawcy. 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych                       
z następujących tytułów: 

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia Robót, o którym mowa              
w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara 
umowna w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia za Roboty brutto, określonego 
w § 2 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu 
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2. 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia wad lub usterek, 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego – kara umowna      w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia za 
Roboty brutto, określonego w  § 2 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – kara umowna w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia za 
Roboty brutto, określonego w § 2 ust. 1 i 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego 
dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych (w tym kosztów               
i kar, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) z wystawionej faktury. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
ponad kary umowne określone umową.  
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§ 10 

KONSORCJUM 

(Zapis obowiązuje tylko w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum) 
 

Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę 
odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do 
wystawienia faktury jest wyłącznie lider konsorcjum. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z SWZ, ofertą Wykonawcy   
lub oświadczeniami zawartymi w umowie Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu świadczenia w całości lub części o co 
najmniej 30 dni kalendarzowych, 

3) jeżeli realizacja umowy odbywać się będzie niezgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, 

4) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku 
z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie 
wysokość 20 % wynagrodzenia za wykonane Roboty brutto, określonego w § 2 ust. 1           
i 3 niniejszej umowy, (przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od 
naliczonych kar), 

5) zlecenia robot podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

6) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe                        
lub w wypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy                       
z właściwego rejestru, 

7) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego. 

3. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu 
uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę, uprawniające Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych. 

4. Strony oświadczają, iż w wypadku odstąpienia od umowy na jakiejkolwiek podstawie, 
odstąpienie to będzie odstąpieniem od niewykonanej części umowy. W takim przypadku 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną cześć umowy na 
warunkach określonych w umowie.   

 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
z zastrzeżeniem ust. 3 – 4. 

3. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami: 
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1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy, 

2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule 

aneksu, 

3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności 

wskazanych w ust 4. 

4. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy: 

1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów 
wskazanych w umowie, 

2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy, 

b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, 

3) zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych 
i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, 
śródtytułów, lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 

4) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu 
zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 
zmian umowy, 

5) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania 
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy,              
nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 

6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony, 

7) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których 
została ona zawarta, 

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie 
Zamawiającego lub w interesie publicznym, 

9) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których 
wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, w szczególności 
w przypadku wystąpienia siły wyższej ( def. siły wyższej została określona w § 4            
pkt. 4.  

6. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które 
nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody 
Wykonawcy i nie mogą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych,            
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 
modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.                 
W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 pkt 
1 i 2 niniejszego paragrafu. 

7. Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej 
uzupełnienia. 

8. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy 
Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają 
aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej 
informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu              
z właściwego rejestru. 
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§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo Budowlane. 

2. Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
rzeczowo właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

3. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy ) 
b. Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 

4.    W przypadku różnic w zapisach umowy oraz jej poszczególnych załączników i tym 
samym  sposobie interpretacji całej umowy, poniżej przedstawiono zestawienie 
dokumentów co do ich wagi w kolejności malejącej: 
1) umowa ( dokument najważniejszy ), 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,   
3) Karta Gwarancyjna,  
4) Oferta Wykonawcy. 

5.  Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla 
każdej Strony. 

 
 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 7 
 

KARTA GWARANCYJNA  nr 1  z dnia …………………… r. 
 

 
Zadanie pn. „ Naprawa studni technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie”.  

 

GWARANTEM jest Firma ………………………………………………………………………. 
będąca Wykonawcą Zadania realizowanego w ramach zawartej umowy nr …………………….                
z dnia …………………………………. r., zwanej dalej Umową. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, zwanym dalej Zamawiającym. 

  

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania pn. „Naprawa studni 

technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie”.    

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant 

jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których 

mowa w § 2 ust. 2. 

3. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

4.  Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający 

uprawniony jest do: 

a)  żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c)  żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak  

i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek 

wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 

za roboty brutto, określonego w § 3 ust. 1 i 3 umowy za każdy dzień zwłoki; 

e)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy 

na wolną od wad w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia za roboty brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 i 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
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f)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy 

na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w 

lit. e). 

2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 

zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e); 

f)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3.  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od 

wad. 

§ 3 

Wezwanie do usunięcia wady 

1. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 

dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go 

do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

a) zwykłym, o którym mowa w § 4 ust. 1, lub 

b) awaryjnym, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

 

§ 4 

Tryby usuwania wad 

1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3. Termin usuwania wad nie może być dłuższy 

niż 14 dni od daty otrzymania wezwania (tryb zwykły). 

2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 

dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta                    

w wezwaniu, o którym mowa w § 3) Gwarant zobowiązany jest: 

a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 3,  

b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 (tryb awaryjny). 

3.  W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 

określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt 

Gwaranta. 
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4.  Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 

strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.  

 

§ 5 

Komunikacja 

1.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu 

poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak 

potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 

pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

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

/ adres Gwaranta,  nr faksu,  e-mail / 

5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                 

w Oławie 

ul. 3 Maja 30; 55-200 Oława 

tel. 71 303 95 21, fax. 71 303 95 33 

e-mail biuro@zwik.olawa.pl 

6.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczona. 

7.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,  

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (odpowiednio Dz. U. z 2014 r., poz. 121 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zmianami1058). 

2.  Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są umowa oraz inne dokumenty będące 

integralną częścią umowy, wymienione w § 16 ust. 4 umowy, w zakresie, w jakim 

określają one przedmiot umowy oraz wartość umowy ( łącznie z podatkiem od towarów i 

usług). 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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4.  Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach 

oryginału, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      GWARANT: 

 

 

 

 

 


