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Załącznik nr 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
dotyczy składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
CPV ( 27726000-0, 40330000-4, 45330000-9,45.00.00.00-8; 45.20.00.00-9 ; 45315100-9 , 45232142-9 )

I.

Zamawiający :

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , 46-100 Namysłów ul. Łączańska 12,
tel/fax 77- 4100-550 , NIP 752-12-92-279 , REGON 531350401
Sąd Rejonowy w Opolu KRS pod nr 0000092050, Kapitał zakładowy: 5 621 600,00 zł
w całości wpłacony:
• organizuje postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego; do udzielenia
zamówienia sektorowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - art. 132 ust. 1 pkt 3 w związku z
art. 133 ust. 1 i art. 138a ust. 1.
• udziela wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia
• nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty przewidującej
odmienny niż określony w IWZ sposób wykonania
• ostateczną wysokość podatku VAT Zamawiający poda przed zawarciem umowy,
• zapewnia nadzór inwestorski

II.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów preizolowanych do
budowy/przebudowy sieci i przyłączy cieplnych w Zakładzie Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Namysłowie w 2020r.

III.

Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową dostawę materiałów na
budowę/przebudowę sieci i przyłączy cieplnych wg zestawienia:
Nr
zad.

1.

Nazwa zadania
Rozbudowa – modernizacja sieci
cieplnej wysokich parametrów o
średnicy DN 150/100 mm od
komory ciepłowniczej przy węźle
cieplnym nr 6 ul. Reymonta 12A
do węzła cieplnego nr 9 przy
ul. Reymonta 86A w Namysłowie

Średnica DN
[mm]

Długość
[mb]

System
nadzoru
zawilgocenia

Termin
dostawy

2xDN150/100

214,00

impulsowy

czerwiec
2020

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia części lub całości zadania
z przetargu.

Wymagania jakościowe dla sieci cieplnych stalowych preizolowanych
Parametry techniczno – jakościowe dla sieci wysokoparametrowych :
1. Ciśnienie pracy – 1,6 MPa
2. Temperatura pracy do 135 oC ( z możliwością okresowego przekroczenia do 150oC )
3. System rur i elementów preizolowanych musi odpowiadać wymaganiom
jakościowym norm europejskich:
- zespół rurowy
- norma PN/EN 253
- kształtki
- norma PN/EN 448
- zespół stalowej rury - norma PN/EN 488
- zespół złącz
- norma PN/EN 489
Wykonawca do oferty przedłoży aktualną Deklarację Zgodności z Polską Normą lub
Aprobatą Techniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz.
1966 z późn. zm.)
Wymagania szczegółowe dla sieci cieplnych stalowych preizolowanych
1. Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym , materiał St 37.0, P235GH, zgodnie z ISO
9330, DIN 1626, PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5,
- przed zapiankowaniem poddane procesowi śrutowania
2. Pianka izolacyjna PUR (bezfreonowa), zastosowanie cyklopentanu jako środka
spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek
- wartość deklarowana współczynnika przewodności cieplnej 50 nie może być
wyższa niż 0,027 W/mK, i winna być potwierdzona badaniami przeprowadzonymi
przez niezależny instytut badawczy.
3. Średnice nominalne dostarczanych rur sztywnych i elementów preizolowanych
muszą odpowiadać wymiarom wg PN-EN 253

Oznaczenie
Śred. zewn. rury przewodowej
stalowej [mm]
Izolacja
Śred. zewn. rury STANDARD
osłonowej [mm] Izolacja
PLUS

4.
5.
6.
7.

DN150

DN100

168,3

114,3

250

200

315

225

Do produkcji kolan preizolowanych stosować wyłącznie kolana stalowe gięte
Stosować wyłącznie kształtki prefabrykowane
Rury preizolowane, bez spawów poprzecznych
Rura osłonowa rury stalowej sztywnej musi być poddana obróbce powierzchni
wewnętrznej (koronowaniu) w celu zwiększenia wytrzymałości na ścinanie -

dostarczyć oświadczenie producenta rur osłonowych o wykonywaniu koronowania.
8. Zespół złącza mufowego - złącza termokurczliwe z opaskami termokurczliwymi 2szt.
na każdą mufę, odpowiednia pianka dwuskładnikowa,
- Zabezpieczenie otworów wlewowych pianki - przy użyciu korków wgrzewanych
9. Rury preizolowane z instalacją alarmową impulsową .
Wymagane wartości rezystancji izolacji dla systemu impulsowego:
• wartość odbiorowa min. 10 M
• w całym okresie gwarancji min. 1M
• przy spadku wartości poniżej 1M należy zwiększyć częstotliwość
pomiarów
Wymagania organizacyjne:
Dostawa przedmiotu umowy będzie odbywać się, na podstawie składanych mailem
zamówień, sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy w terminie do 14 dni od
daty powiadomienia.
Przy odbiorze dostawy materiałów preizolowanych wymagane będzie równoczesne
dostarczenie deklaracji zgodności określonej przepisami (rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. poz. 1966 z późn. zm.)
Dostawa materiałów na koszt Dostawcy loco budowa lub na miejsce wskazane
przez Zamawiającego.

IV.

Pożądane terminy realizacji

Terminy dostaw zgodnie z p.III Instrukcji dla Wykonawców.
Dokładny harmonogram dostaw zostanie uszczegółowiony i uzgodniony na etapie
podpisywania umowy.

V . Warunki udziału w postępowaniu
1.Wykonawca winien spełniać warunki określone w oświadczeniu - zał. nr 3
2. Wykonawca – składa :
• ofertę na formularzu ofertowym – załącznik nr 2
• oświadczenie Wykonawcy ( wzór - zał. nr 3).
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację z CEIDG określające
uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zamówienia oraz
występowania w obrocie prawnym.
• oświadczenie wykonawcy , że jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia
terminu składania ofert (wzór - zał. nr 5).
• aktualne dokumenty potwierdzające jakość dostarczanych i użytych do budowy
materiałów w tym:
- „Decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie" wydane przez
COBRTI "INSTAL" w Warszawie
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest :
- złożenie wszystkich wyżej wymaganych dokumentów i oświadczeń podpisanych
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę posiadającą

pełnomocnictwo,
− złożenie oferty na formularzu ofertowym , spełniającej wymagania techniczne
zapisane w IWZ podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
− zaakceptowanie ( podpisem osoby uprawnionej) pozostałych minimalnych
wymagań zapisanych w formularzu ofertowym.
Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty
zostaną odrzucone.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
-

Jan Janeczek, tel. 602 395 015, mail: janeczekjan@poczta.onet.pl

Korespondencja z oferentami będzie prowadzona wyłącznie pocztą elektroniczną na
adres podany w formularzu ofertowym.

VI. Sposób przygotowania ofert
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona :
• w formie pisemnej, tj. pismem maszynowym lub czytelnie odręcznie, nieścieralnym
atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
• w języku polskim,
• w jednym egzemplarzu,
• zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do specyfikacji
i zawierać:
- dokumenty wg wykazu określonego w pkt V Instrukcji dla Wykonawców
- oferta powinna posiadać spis treści i załączników oraz być zszyta w sposób
uniemożliwiający jej dekompletację,
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Wszystkie strony oryginału oferty powinny być opieczętowane pieczęciami
firmowymi i imiennymi, ponumerowane i podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentacji lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo załączone do oferty.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo w formie oryginału wymieniające zakres pełnomocnictwa,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
Wszystkie dokumenty ( zaświadczenia , odpis z KRS, itd.) powinny być dołączone w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, zaopatrzone w datę i pieczątkę.
Każda ewentualna poprawka musi być parafowana przez osobę upoważnioną.

VII. Wymagania
• Wymagania techniczne – zgodnie z pkt. III instrukcji dla Wykonawców
• Serwis gwarancyjny – czas reakcji do 24 h po powiadomieniu mailem
• Gwarancja - min. 5 lat.

• Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen elementów preizolowanych w czasie
obowiązywania umowy (nawet w przypadku zmian cennika przez producenta
materiałów preizolowanych).
• ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do odbioru
niewykorzystanych, pełnowartościowych materiałów preizolowanych, w tym
rur w odcinkach min. 6, 12 m.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę ofertową należy podać w PLN, jako cenę netto (bez VAT) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

IX . Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2020r. do godz.1000,
w sekretariacie siedziby Zamawiającego (pok. nr 6) , 46-100 Namysłów ul.Łączańska12
w zamkniętej i opieczętowanej (nazwa firmy, telefon ) kopercie z napisem :
Oferta na:
„Dostawę materiałów preizolowanych dla ZEC Namysłów do budowy/przebudowy
sieci i przyłączy cieplnych w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Namysłowie
w 2020r.”
wraz z adnotacją: „nie otwierać przed 13.05.2020r.do godz.1100 „

X. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2020r. o godz. 11.00 w siedzibie ZEC Namysłów
w świetlicy ( I piętro).

XI. Podstawowe kryteria kwalifikacji i wyboru ofert
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena

- 100 %

Kryterium – cena (netto) podlegać będzie ocenie wg wzoru:
cena netto oferty najtańszej
ilość punktów = ____________________________
cena netto oferty rozpatrywanej

x 100pkt x 100%

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania
przetargowego bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez
podania przyczyn, odwołania lub zmiany warunków postępowania .

XII. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
Zamawiający zawiadomi pisemnie zainteresowanych o wyborze oferty.

XIII. Podpisanie umowy
Zamawiający opracował projekt umowy - zał. nr 4 .
Wybrany Wykonawca winien złożyć podpisaną umowę w terminie 7 dni od daty
powiadomienia o wyborze oferty. Nie złożenie podpisanej umowy w terminie jw.
upoważnia Zamawiającego do zmiany Wykonawcy.

XIV. Protesty i odwołania
Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze .

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
pieczęć firmowa Wykonawcy
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Namysłowie ul. Łączańska 12
1. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr 02/ Z/20
z dnia 24.04.2020r., oferujemy dostawę materiałów preizolowanych na budowę/przebudowę
sieci i przyłączy cieplnych w ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2020r., zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia za cenę:
ZADANIE : Rozbudowa – modernizacja sieci cieplnej wysokich parametrów o średnicy DN 150/100 mm
od komory ciepłowniczej przy węźle cieplnym nr 6 ul. Reymonta 12A do węzła cieplnego nr 9
przy ul. Reymonta 86A w Namysłowie.

j.m.

Lp.

Wyszczególnienie elementów
preizolowanych

Ilość

1

2

3

4

DN 150 mm
1.

Rura preiz.czar.R-150/315 L=12 m
ze szw. ins.impul. izol. PLUS

szt.

14

2.

Rura preiz.czar.R-150/250 L=12 m
ze szw. ins.impul. izol. STANDARD

szt.

14

3.

Rura preiz.czar.R-150/315 L=6 m
ze szw.ins.impul. izol. PLUS

szt.

1

4.

Rura preiz.czar.R-150/250 L=6 m
ze szw. ins.impul. izol. STANDARD

szt.

1

5.

Kolano preiz.czar.K-150(315)/900 A=B=1,0
m z ins.impul., z/sz. izol. PLUS

szt.

13

6.

Kolano preiz.czar.K-150/900 A=B=1,0 m
z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD

szt.

13

7.

Kolano preiz.czar.K-150(315)/750 A=B=1,0
m z ins.impul., z/sz. izol. PLUS

szt.

1

8.

Kolano preiz.czar.K-150/750 A=B=1,0 m
z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD

szt.

1

9.

Zespół złącza rur preiz.NT-150/341
z ins.impul.M-cz – izol. PLUS

kpl.

39

10.

Zespół złącza rur preiz.NT-150/278
z ins.impul.M-cz – izol. STANDARD

kpl.

39

11.

Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz.
End-Cap E-315 (na DN150 w PLUSIE)

szt.

3

12.

Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz.
End-Cap E-250 (na DN150 w STANDARD)

szt.

3

Cena jedn. netto Łączna wartość
elementu
netto pozycji
[ zł /szt. ]
[ zł ]
5

6

13.

Przejście przez ścianę – amortyzator
gumowy P-315

szt.

10

14.

Przejście przez ścianę – amortyzator
gumowy P-250

szt.

10

15.

Zwężka Z-150/100 w izolacji PLUS

szt.

1

16.

Zwężka Z-150/100 w izolacji STANDARD

szt.

1

DN 100 mm
17.

Rura preiz.czar.R-100/225 L=12 m
ze szw. ins.impul. izol. PLUS

szt.

1

18.

Rura preiz.czar.R-100/200 L=12 m
ze szw. ins.impul. izol. STANDARD

szt.

1

19.

Kolano preiz.czar.K-100(225)/900 A=B=1,0
m z ins.impul., z/sz. izol. PLUS

szt.

1

20.

Kolano preiz.czar.K-100/900 A=B=1,0 m
z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD

szt.

1

21.

Zespół złącza rur preiz.NT-100/255
z ins.impul.M-cz – izol. PLUS

kpl.

3

22.

Zespół złącza rur preiz.NT-100/224
z ins.impul.M-cz – izol. STANDARD

kpl.

3

23.

Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz.
End-Cap E-225 (na DN100 w PLUSIE)

szt.

1

24.

Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz.
End-Cap E-200 (na DN100 w STANDARD)

szt.

1

25.

Przejście przez ścianę – amortyzator
gumowy P-225

szt.

2

26.

Przejście przez ścianę – amortyzator
gumowy P-200

szt.

2

Elementy pozostałe
27.

Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

szt.

168

28.

Poduszka kompensacyjna PUR
(z miękkiego poliuretanu) 1000x500x40 mm

szt.

150

29.

Taśma ostrzegawcza T-150 szer.15cm
w rolkach po 100m

rolka

5

Łączna wartość netto elementów preizolowanych niezbędnych do wykonania
zadania [ zł ]

2. Okres gwarancji na dostarczone materiały (lata) ...........................
3. Serwis gwarancyjny(h)................ po powiadomieniu mailem
4. Zadanie wykonam w deklarowanym terminie: dostawa ...............dni
5. Oferta obejmuje wszystkie koszty konieczne do realizacji zamówienia w zaoferowanym
terminie.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (przyjęto
ją bez zastrzeżeń), akceptujemy warunki umowy oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

7. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a komplet przekażemy
przed odbiorem końcowym.
8. Do podanych cen netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT
Ofertę niniejszą składam na ............ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są : ( wypełnić wg. kolejności ustalonej w V pkt. IWZ ):
1......................................................................................
4......................................................................................
2......................................................................................
3......................................................................................
5......................................................................................
6.......................................................................................

Podpisano dnia .....................................

....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

............................................
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, uprawniony przedstawiciel wykonawcy oświadczam , że
reprezentowana przeze mnie firma :
1.Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym .
2.Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia .
3.Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny ,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4.Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.Ponadto , oświadczam, że:
• w ostatnich 3 latach nie było przypadku nienależytego wykonania przez firmę
zamówienia ,
• wobec firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ,
• firma nie zalega z podatkami i opłatami za ubezpieczenie społeczne ,
• firma spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zaproszeniu do składania ofert ) na
......................................................................................................................................
...........................................................................................

......................
data
.................................................
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 4

(Projekt) Umowa Nr………./2020
zawarta w dniu ………………. pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
46-100 Namysłów ul. Łączańska 12, tel/fax 4-100-550, NIP 752-12-92-279,
REGON 531350401,Sąd Rejonowy w Opolu KRS pod nr 0000092050, Kapitał zakładowy:
5 621 600,00 zł w całości wpłacony
zwanym dalej / Zamawiającym / reprezentowanym przez :
1. Janusza Nowaka
Prezesa
2. Jana
Janeczka
–
Z-cę Prezesa
...................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................
a
………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej /Wykonawcą/ reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………..
Strony zgodnie postanowiły, co następuje :
§ 1
1. Zgodnie z przeprowadzonym w dniu 13.05.2020r. przez Zamawiającego przetargiem
nieograniczonym, na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt.3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie pod nazwą Dostawa materiałów preizolowanych
na
budowę/przebudowę sieci i przyłączy cieplnych w ZEC Namysłów Sp. z o.o. w
2020r., zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym dostaw materiałów preizolowanych,
określonym w załączniku nr 2 - formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do
umowy.
2. Materiały
preizolowane
odpowiadają
założeniom
technicznym
określonym
w IWZ z postępowania nr 02/Z/20 ogłoszonego w dniu 24.04.2020r., które są integralną
częścią umowy.
§ 2
1. Strony ustalają termin realizacji:
a) rozpoczęcie zadania:

...………………

b) zakończenie zadania:

…………………

§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie umowne
w wysokości: ………………….. (netto)
słownie: ……………………………………………………………
Wynagrodzenie przedmiotu umowy brutto wynosi: ……………..
słownie : ……………………………………………………………….
2. Wartość umowy może ulec zmianie, jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi
konieczność dostawy dodatkowych materiałów preizolowanych, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający zapłaci należność za dodatkową
dostawę elementów preizolowanych wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
3. Wartość umowy może ulec również zmianie w przypadku określonym w § 5 ust. 3 umowy.
§ 4
1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za wykonanie
przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktur VAT za zrealizowaną przez Wykonawcę część dostaw
materiałów preizolowanych zgodnie z załącznikiem rzeczowo-finansowym, o którym
mowa w § 1 ust. 1 umowy, będą protokoły odbioru tych dostaw, podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
3 Termin zapłaty faktur strony ustalają na 21 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiającego.
4 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5 Forma zapłaty faktury - przelew na konto wskazane w fakturze.
6 W przypadku gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego,
Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę.
7 Zamawiający
oświadcza,
iż
jest
płatnikiem
podatku
VAT
i
otrzymał
nr identyfikacyjny NIP 752-12-92-279.
8 Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem w/w podatku VAT i otrzymał nr identyfikacyjny
NIP ………………………
§ 5
1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umowy :
Wykonawca wyznacza: Jan Janeczek – tel. 77 4100 500, kom. 602395015
Zamawiający wyznacza: ……………………………..
2. Wykonawca oświadcza, że materiały preizolowane objęte umową dostarczy loco
budowa lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do odbioru z terenu budowy
niewykorzystanych
przez
Zamawiającego,
pełnowartościowych
materiałów
preizolowanych oraz dokona stosownej korekty wystawionej na w/w materiały faktury

VAT.
4. W przypadku nieodebrania przez Wykonawcę materiałów preizolowanych określonych
w §5 ust. 3 w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży
Wykonawcę fakturą VAT.
§ 6

1)

2)

3)
4)

Strony ustalają odpowiedzialność
za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych w następujący sposób:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu
umowy brutto za każdy zakończony dzień zwłoki w dostawie i odbiorze dostaw
materiałów preizolowanych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w terminie określonym w
protokole usterek lub w wezwaniu do usunięcia wad w wysokości 0,2% wartości
przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu.
W przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym w/w kary ulegają podwojeniu.
Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody.
Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych określonych w pkt. 1 i 2.
§ 7

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości za
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dotyczy również jakości zastosowanych
materiałów i wyrobów.
2. Wykonawca udziela ……… lat gwarancji na dostawę wyrobów preizolowanych.
3. Termin gwarancji rozpocznie swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca
winien je usunąć niezwłocznie na własny koszt, po zgłoszeniu pisemnym lub mailem
przez Zamawiającego usterki lub awarii, Wykonawca w okresie gwarancji podejmuje
natychmiastowe działania (maksymalny czas przyjazdu do ……. godz.) w celu usunięcia
usterki lub awarii (max czas usunięcia awarii liczony od zgłoszenia ………. h). Za
pisemne zgłoszenie uważa się także zgłoszenie mailem.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
§ 8
1. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązane są wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego.
2. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń drugiej
strony w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia roszczeń.
3. W razie odmowy uznania roszczenia lub nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie j/w strona może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego dla
siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej i muszą
być zatwierdzone przez obie strony.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………….

………………………………

Załącznik nr 5

.............................................
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam (my), że firma
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
jest związana złożoną ofertą na Dostawę materiałów na budowę/przebudowę sieci
i przyłączy cieplnych w ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2020r.
przez okres 60 dni od daty złożenia oferty

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

.….…………..........................................
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

