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                                  w  Prądocinie gm. Nowa Wieś Wielka. Ogrodowa 53 
 
 
 
 

Zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym 
na wykonanie: 

wymiany, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych 

skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na skrzynki 

wykonane z tworzywa. 
w 

 Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Żurawiem”  
w Prądocinie ul Ogrodowa 53. 
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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Żurawiem” w Prądocinie ul Ogrodowa 53 zwany dalej 
Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego 

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia świadczenia na rzecz 
Zamawiającego usługi, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.  

1.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert (nie 
dotyczy trybu negocjacji z ogłoszeniem) oraz warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od 
Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. 

1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1.4.1 „ROD” lub „Zamawiający” – Rodzinny Ogród Działkowy Pod Żurawiem w Prądocinie ul 
Ogrodowa 53  

1.4.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Specyfikacji. 

1.4.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4.4  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

1.4.5 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 

1.5 Dane Zamawiającego: 

Rodzinny Ogród Działkowy” Pod Żurawiem” w Prądocinie ul Ogrodowa 53  
NIP:953 14 55 376 
Nr konta bankowego: BS Bydgoszcz 95 8142 0007 0000 1294 2000 0003. 

Adresy do korespondencji: 
Barbara Bembnista 85-088 Bydgoszcz ul Skłodowskiej Curie 50/141 
Adres do składania ofert przetargowych. 
Barbara Bembnista 85-088 Bydgoszcz ul Skłodowskiej Curie 50/141 
Telefon!! tylko w sprawie uzgodnienia terminu złożenia oferty 601 623 829! 

       Telefon do korespondencji w sprawie szczegółów Zamówienia:  
       Roman Grzegorz 606 747 550     lub        Andrzej Gosz 609 950 738 
       E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: kontakt@pod-zurawiem.eu 

 
 
 
 

mailto:kontakt@pod-zurawiem.eu
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zarząd ROD "Pod Żurawiem" w Prądocinie ogłasza przetarg na wymianę, w ogrodowej sieci 

elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na  

skrzynki wykonane z tworzywa. Przez wymianę rozumie się demontaż istniejących skrzynek 

żeliwnych, wykonanie nowych złączy kablowych przed montażem, oraz montaż i 

zainstalowanie w ich miejscu skrzynek wykonanych z tworzywa wg poniżej specyfikacji.. 

W złączach żeliwnych zainstalowane są gniazda bezpiecznikowe oraz listwy zaciskowe, ew. 

szyny aluminiowe na izolatorach wsporczych, do których przyłączone są kable. 

W nowych skrzynkach wykonanych z tworzywa mają zostać zainstalowane listwy zaciskowe 

do podłączenia kabli WLZ, kabli zasilających działki, ew. przeloty, liczniki jedno lub 

trójfazowe, wyłączniki instalacyjne typu "S" B20A oraz rozłącznik bezpiecznikowy 3F z 

wkładkami małogabarytowymi D02. 

Nowe złącza w obudowach wykonanych z tworzywa składać się będą z dwóch części: 

1. Część przyłączeniowa zainstalowanymi listwami lub szynami na izolatorach wsporczych 

do podłączenia kabli WLZ oraz rozłącznikiem bezpiecznikowym (wkładki D02). Część 

przyłączeniowa występuje w dwóch wariantach: 

 typu "A" do której przyłączone są jeden lub dwa kable YAKY o przekroju do 

4x35mm
2
 (57 szt.) podłączone do listwy zaciskowej, 

 typu "B" do której przyłączone są trzy lub cztery kable YAKY o przekroju do 

4x35mm
2
 zakończone końcówkami kablowymi montowanymi do szyn na 

izolatorach wsporczych (13 szt.). 

2. Część odbiorczo - pomiarowa w której będą umieszczone liczniki energii elektrycznej wraz 

z wyłącznikami instalacyjnymi typu "S"  B20A. Liczniki energii elektrycznej mają zostać 

zainstalowane na tablicach podlicznikowych mających możliwość zainstalowania na nich 

zarówno licznika jedno jak i trójfazowego. Dla każdego z odbiorców (działek) w złączu 

musi zostać zarezerwowane miejsce na zmianę ilości zabezpieczeń z 1 do 3 przy 

konieczności zmiany przyłącza z jedno na trójfazowe. Część odbiorczo - pomiarowa będzie 

występowała w pięciu wariantach w zależności od ilości odbiorców podłączonych do 

złącza: 

Ilość złączy danego typu 3 30 15 21 1 

Liczba odbiorców podłączonych do złącza 1 2 3 4 5 
 

W części odbiorczo - pomiarowej mają zostać zainstalowane indukcyjne liczniki energii 

elektrycznej, do wykonania zadania potrzebnych będzie 141 szt. liczników jednofazowych 

oraz 56 szt. liczników trójfazowych, łącznie 197 szt. liczników energii elektrycznej. 

 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do korekty wyposażenia maksymalnie w 5 

wykonywanych złączach. 

Liczba wyłączników instalacyjnych typu "S" B20A w złączach zależna jest od rodzaju i ilości 

zainstalowanych w nich liczników. 

Wszystkie złącza powinny być otwierane jednym typem klucza. 

W wytypowanych 4 złączach należy zainstalować gniazda wtykowe jednofazowe do 16A wraz 

z zabezpieczeniem. 

Wykonane złącza należy na zewnętrznej stronie w widocznym miejscu ponumerować. 

Wewnątrz części odbiorczo - pomiarowej należy umieścić uproszczony schemat ideowy złącza 
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oraz przy licznikach oraz wyłącznikach instalacyjnych umieścić informację do której z działek 

został podłączony. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 609-950-738. Możliwa jest również wizja lokalna 

terenu ogrodu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Prace montażowe w ogrodzie należy wykonywać poza sezonem, tj. miesiące: listopad, 

grudzień, styczeń, luty, marzec  i kwiecień. 

Ostateczny termin wykonania prac ustala się na 30. kwietnia 2019r. 

 

Kryteria wyboru oferenta: 

- cena 85 pkt. 

- gwarancja 10 pkt. 

- rekomendacje 5 pkt. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, że zmodernizowana część instalacji elektroenergetycznej spełnia 

wymagania określone w Polskich Normach dotyczących instalacji elektrycznych niskiego 

napięcia oraz pozostałych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

3.1 o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

3.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;   

3.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

3.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia; 

3.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

3.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 3.1.1, 3.1.2, i 3.1.3 wymagane 
jest złożenie pisemnego oświadczenia, że Wykonawca posiada warunki techniczne i 
ekonomiczne do realizacji przedmiotowego zadania, oraz, że nie istnieją żadne 
przeszkody prawne, które mogą zakłócić, lub uniemożliwić realizacje zadania.    

3.2.1  W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3.1.1 ocena nastąpi na podstawie 
parametrów określonych w pkt 4.1.2  

 

4.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 

4.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z 
Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 

Warunki szczegółowe określone w punkcie 3.1 - wraz z ofertą każdy z 
Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
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zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy 
załączyć:  

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, o podobnym 
profilu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz 
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; 

4.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 3 SIWZ - wraz z ofertą każdy z 
Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 
Jednocześnie do oferty należy załączyć: 

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia 
umowy ubezpieczenia. 

4.1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie 3.2.1 SIWZ - do ofert każdy z 
Wykonawców powinien załączyć: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu 
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania 
ofert; 

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; 

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

5.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, 
nazywane zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie. 

5.2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą pocztową jak i w 
formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany). Korespondencję uważa się za 
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złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego 6 dni przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

 

6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

            Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
             Andzrej Gosz 609 950 738  oraz Roman Grzegorz 606 747 550 
 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

  Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą                     
rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 
SIWZ. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 
złożeniem oferty.  

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w komputerze lub inną trwałą, 
czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane 
oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania 
w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście 
oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. 
Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem 
oferty. 

10.4     Oferowana cena powinna wynikać z kosztorysu ofertowego opracowanego na 
             postawie przedmiaru robót. 

10.4 .0  Na ofertę składają się następujące dokumenty. 

10.4.1 Formularz cenowy oferty 

10.4.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki 
szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ. 

10.4.3 Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą 
przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

10.4.4 Podpisane przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o zapoznaniu się  
Wzorem Umowy,  

10.4.5 Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4  SIWZ. 

10.5    Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
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10.6 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do 
dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

10.7 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób 
zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta 
na Przetarg - nie otwierać przed dniem 26.10.2018 roku, do godz.17,00”.  

10.8 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 
oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

10.9 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się formę 
pisemną dostarczoną nie później niż termin składania ofert.  Na kopercie zewnętrznej 
należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

11.1 Termin składania ofert upływa 26.10.2018 roku o godz. 17.00. Oferty złożone po tym 
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.2 Oferty należy dostarczyć korespondencją na adres Barbara Bembnista 85-088 Bydgoszcz 

ul  Skłodowskiej Curie 50/141 z dopiskiem Przetarg ROD Pod Żurawiem w Prądocinie  

11.3 Osobiście, na adres Barbara Bembnista, Bydgoszcz ul  Skłodowskiej Curie 50/141 po 
uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr. 601 623 829 z dopiskiem Przetarg ROD 
Żurawiem w Prądocinie  

11.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018, o godz. 17,00 w Bydgoszczy ul. 
Żmudzka 10/5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną 
udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

11.4  O wyborze oferty wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej. 
 

10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 85% cena,  

 5% rekomendacje,  

 10% warunki gwarancji. 

  

11. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

11.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 

Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 
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Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez 
Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze 
Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wynagrodzenie). 
Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru 
Umowy”. 

11.2 Do oferty należy załączyć: wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, parafowany na 
każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z 
Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty 
został w załączniku do SIWZ. 

 
 

12 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY 

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

13 ZAŁĄCZNIKI 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
1.  Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA 
2.  Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE    
3. Załącznik nr 3                  Wzór Umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

O F E R T A 
 

                                        Rodzinny Ogród Działkowy 
                                  „Pod Żurawiem”  

                                  86-061 Prądocin ul Ogrodowa 53 
 
 
 

 Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym  

na wykonanie: modernizacji przyłączy w ogrodowej sieci elektroenergetycznej w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym „Pod Żurawiem” w Prądocinie ul Ogrodowa 53. 
 
 
oferujemy 
 
wykonanie zamówienia za cenę …………………………………………….. 
 
słownie: ………………………………………………………………………………………... 
 
Wyżej podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania,  
 
zawiera podatek VAT i jest ceną ostateczną.    
 
Cena netto : ………………………………………………; słownie : ………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podatek od towarów i usług : ………………………………………………… 
 
 
Oświadczamy, że : 
 
1.  Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i posiadamy  
     wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty; 
 
2.  Nie wnosimy zastrzeżeń do postanowień do umowy zawartych w specyfikacji i w  
     przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w  
     miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
(data) ……………………….                                                      (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
        (miejscowość, data) 

 
 

Oświadczenie 
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie ............... w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Żurawiem” w Prądocinie ul 

Ogrodowa 53. 
 

oświadczam, że : 
 
 

1.  Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w przedmiocie  
     zamówienia, 
 
2.  Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem  
     technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
     zamówienia, 
 
4.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ……………………………….                                   W imieniu Wykonawcy 
 
             (nazwa Wykonawcy) 
 
 
 
                                                                                                              ( imię i nazwisko ) 
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                                                                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA nr  ........................................... 
 
 
 
W dniu ......................................  w  Bydgoszczy 
pomiędzy  :  
 
Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Pod Żurawiem” 86-061 Prądocin ul Ogrodowa 53 

NIP 95- 14- 55- 376, 
reprezentowanym przez:  
1)  Edwina Piórkowskiego – Prezesa ROD Pod Żurawiem w Prądocinie,  
2)  Romana Grzegorz  - v-ce Prezes ROD Pod Żurawiem w Prądocinie  
3) Barbarę Bembnista - Skarbnika ROD Pod Żurawiem 
 
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
 
a 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez  : 
 
............................................................................................................., 
 
zwanym dalej  Wykonawcą , 
 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
przetargu nieograniczonego, 
 
została zawarta umowa o następującej treści : 
 
 

§ 1 
 
 

1.  Zamawiający   zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania : 

wymianę, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych 
skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na skrzynki 
wykonane z tworzywa na terenie  ROD  „Pod Żurawiem” w 
Prądocinie wg. specyfikacji SIWS. 
 
2. Zakres prac obejmuje:  

Demontaż istniejących skrzynek przyłączeniowych i montaż 
skrzynek wykonanych wg. szczegółowego zamówienie zawartego w 
SIWS pkt.2 
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3.  Zmiany    zakresu    rzeczowego    prac,   określonego  w   ust. 2, wymagają formy 
aneksu pod rygorem nieważności. 
4.  Ostateczna   należność   Wykonawcy   za   wykonanie   prac     objętych umową ,   zwana  
dalej  wartością  prac, wynosi :  
 

.......................  zł       / + 23 % VAT/ ,                                                                     
    słownie :   .............................................................. złotych  / + 23 % VAT / . 
 
 
5. Wartość     prac    obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zadnia. 
 
6. Ustala się następujące terminy : 
 
1/ rozpoczęcie  prac  - ................ ,  
 2/ zakończenie i przekazanie prac Zamawiającemu   - 30.04.2018 r.                                              
 
6. Prace muszą  być  wykonane w oparciu o załażenia zawarte w SIWZ 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz  
zgodnie z przepisami w zakresie projektowania. 

 
 

§ 2 
1. Ustalenie    nowych   terminów   umownych   wymaga  sporządzenia   aneksu   do   umowy 
z uwzględnieniem ust. 2. 

 
 

§3 
1. Koordynatorem  realizacji prac z ramienia Zamawiającego będzie : 
 Roman Grzegorz lub Andrzej Gosz 
2. Ze strony Wykonawcy  realizacją umowy kierować będzie  :        
           -   .................................................................................... . 
 
3. Miejscem przekazania wykonanych prac będzie siedziba Zamawiającego. 
 
4. Rozliczenie prac  objętych umową nastąpi końcowo na podstawie podpisanego  przez obie 
strony protokołu odbioru wykonanych prac projektowych .  
Protokół  ten będzie stanowił  podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 
5. Fakturę VAT za wykonane prace, stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca  wystawi   w    
ciągu    7    dni    od    daty   dokonania     odbioru       przez  Zamawiającego  i  będzie  ona  
płatna  przelewem z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy. 
 
 
 
6. Zamawiający wymieniony w fakturze VAT, o której  mowa w ust. 6, winien być określony w 
sposób następujący : 
   Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
   Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Żurawiem” w Prądocinie 

   86-061 Prądocin ul Ogrodowa 53 
                                   NIP  953 14 55 376 
 
7.Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej          
otrzymania. 
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8. Dniem zapłaty będzie dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności podatkowych 

/podatek VAT/ związanych z wystawioną dla Zamawiającego fakturą VAT oraz do zapłaty 
Zamawiającemu odszkodowania w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT. 

10. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, 
 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela rękojmi na prace objęte  niniejszą umową na okres 12 miesięcy oraz 
gwarancji do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu gwarancji wykonawcy 
wykonanego na podstawie tych prac. Bieg obu okresów rozpoczyna się w dniu dokonania 
końcowego odbioru prac . 

2. Zamawiający, jeżeli stwierdzi wady wykonanych prac lub ich części, wykorzystując 
uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, może żądać od Wykonawcy niezwłocznego i 
bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w czasie trwania  gwarancji i rękojmi, a  także 
pokrycia kosztów   wynikłych z tych wad. Rodzaj wad, termin ich usunięcia oraz wysokość 
kosztów z nich wynikających zostaną określone w protokole sporządzonym  przez  
Zamawiającego  i  Wykonawcę.    

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  w wysokości  0,5% wartości  prac 
określonej w § 1 ust. 4 umowy, za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu wady.  

4. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiającemu będzie 
przysługiwało prawo odstąpienia od umowy oraz żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości 25% wartości prac określonej w § 1 ust. 4  umowy. 

5. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający 
nie mógł korzystać z przedmiotu umowy. 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu prac zmian, których konieczność 

zaistnieje w trakcie realizacji inwestycji. Za zgodność wprowadzonych zmian 
z normami państwowymi i branżowymi oraz przepisami w zakresie projektowania 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 
§ 7 

1.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  zapłaty  kary  umownej w wysokości 0,3%  
wartości prac określonej  w § 1 ust. 4  umowy,  za  każdy  dzień opóźnienia w wykonaniu 
umowy, a ponadto do odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 14 dni, wraz z żądaniem zapłaty dodatkowej  
/niezależnej od kar za opóźnienia/  kary  umownej w wysokości  25% wartości prac 
określonej w § 1 ust. 4  umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją umowy tak dalece, że nie jest  prawdopodobne, 
żeby wykonał ją w umówionym terminie , Zamawiający będzie mógł,  bez wyznaczania  
dodatkowego terminu , odstąpić od umowy oraz żądać zapłaty kary umownej  w  
wysokości  25% wartości prac określonej w § 1 ust. 4  umowy. 

3.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykonywał prace montażowe  w sposób wadliwy  albo 
sprzeczny z umową, Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy oraz żądać 
zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  25%  wartości  prac projektowych określonej w § 1 
ust. 4  umowy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezależnie  od   innych   uprawnień   
będzie   mógł   żądać   zapłaty   kary  umownej w wysokości  25% wartości prac 
określonej w § 1 ust. 4 do  umowy. 
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§ 8 

1. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych 
kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z  
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 
uprzedniego uzyskania  pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma prawo posłużyć się przy wykonywaniu umowy podwykonawcami po 
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
 
 

§ 10 
1. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje jego dotyczące uzyskane przez 

Wykonawcę w czasie realizacji zadań zleconych na podstawie niniejszej umowy 
traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów ani 
publikowane bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę  postanowień  ust. 1 dotyczących 
zachowania  poufności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu   karę   umowną 
w   wysokości   15%  wartości  prac  określonej w § 1 ust. 4  umowy,  a w przypadku 
gdy wskutek tego naruszenia Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość 
kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych.      

 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany  umowy wymagają uzgodnionej formy pisemnej pod rygorem nieważności 

w postaci aneksu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
3. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory rozstrzygane będą w drodze 

wzajemnych negocjacji lub przez  sąd właściwy  dla miejsca siedziby jednostki 
organizacyjnej Zamawiającego zawierającej niniejszą umowę. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 egzemplarzu 
otrzymuje każda ze stron. 

5. Na tym umowę zakończono i podpisano. 
 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA      
 
 

 


