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I. ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel.
87 4299181, fax 87 4299170, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA
a) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepi-

sach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicz-
nych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzie-
lenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

b) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701

i następne kodeksu cywilnego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia  jest zadanie pn.: „Naprawa bieżni toru jezdnego osadnika wtórnego
na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku”.

R1= 15,00m

R2 =14,38m

Przekrój poprzeczny bieżni

Zakres prac określony jest w załączonym przedmiarze robót.

IV. TERMIN REALIZACJI
Zadanie należy zrealizować do dnia 30 września 2016 r.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 4).
3. Wypełniony formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy (zał. nr 5), wraz z zestawieniami cen

robocizny, sprzętu i materiałów oraz podaniem wysokości zastosowanych narzutów.

VI. WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. OKRES RĘKOJMI
Wymagany okres rękojmi - min. 5 lat na wbudowane materiały i wykonane roboty.

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IX. KRYTERIA  OCENY I WYBORU OFERTY
O wyborze oferty przez Zamawiającego  decydować  będą  następujące kryteria:

Cena - 100 % (minimalizacja)

0,62m

0,39m0,21m

36,74 m2

57,20 m2

18,96 m2
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Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Pisemne oferty należy składać do dnia 17.08.2016r. do godziny 12:00 w sekretariacie Przedsiębior-
stwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko z dopiskiem:

Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa bieżni toru jezdnego osadnika wtórnego na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku”
nie otwierać przed 17.08.2016 r. godz. 12:15

Oferta złożona po terminie  zostanie  zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XI. OTWARCIE OFERT
Nastąpi w dniu 17.08.2016r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego  w  Giżycku  przy ul.
Obwodowej nr 6, pok. nr 24.

XII. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
 Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,

Uwaga:
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej  oraz

wyliczenie ceny ofertowej.
2. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy.

Wszystkie  przedkładane w ofercie dokumenty  powinny być podpisane.
3. Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren i plac budowy oraz pozyskał dla siebie,

na swoją odpowiedzialność, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowa-
niu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

4. Wszystkie koszty  związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi  Wykonawca.

XIII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Do całości zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

XIV.  Załączniki do dokumentacji przetargowej:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Przedmiar robót (zał. nr 2).
3. Projekt umowy (zał. nr 3).
4. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 4).
5. Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy (zał. nr 5).
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Zał. nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA  CENOWA
Wykonawca :
1. Zarejestrowana nazwa  firmy i jej adres:

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

..........................................................................................................................
2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi  dokumentami przetargowymi dotyczącymi  wykonania

zadania pn. „Naprawa bieżni toru jezdnego osadnika wtórnego na Oczyszczalni Ścieków
w Giżycku”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac określonych w dokumentacji prze-
targowej za kwotę netto w złotych [PLN]:

cena netto …………………… + należny podatek VAT,

słownie zł: …………..…………………………………………………….. + należny podatek VAT.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2016 r.

3. Okres  rękojmi: ....................................... liczone od dnia odbioru końcowego zadania.
4. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.
5. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przy-

padku wygrania przetargu  przez  cały czas trwania umowy.

........................................................                                                …………………………......
miejscowość, data podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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Zał. nr 2

Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR BC-02
0204-02

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe piono-
wych niemalowanych

m2

112.90 m2 112.900

RAZEM 112.900

2 KNR BC-02
0208-05

Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach
poziomych i pionowych

m2

33.87 m2 33.870

RAZEM 33.870

3 KNR BC-02
0311-02

Wypełnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych elastyczną poliuretanową masą
- ASOFLEX PU 45 o wym. 8x8 mm

m

63.24 m 63.240

RAZEM 63.240

4 KNR BC-02
0210-04

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zapra-
wą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pozio-
mych konstrukcji żelbetowych

m2

33.87 m2 33.870

RAZEM 33.870

5 KNR BC-02
0211-05

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbeto-
wych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm

m2

33.87 m2 33.870

RAZEM 33.870

6 KNR BC-02
0211-08

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zapra-
wą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku

m2

33.87 m2 33.870

RAZEM 33.870

7 KNR BC-02
0401-03

Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych systemem ASODUR-BI/BS - dwu-
krotne gruntowanie podłoży mocno chłonnych: ASODUR-BI - ANALOGIA

m2

57.2 m2 57.200

RAZEM 57.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8 KNR BC-02
0408-01

Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej ASODUR UBS
na powierzchniach poziomych o łącznej grubości 4 mm - ANALOGIA

m2

57.20 m2 57.200

RAZEM 57.200
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Zał. nr 3

UMOWA  NR DI.02-RB/03/16 - Projekt
W dniu ………… roku zawarto umowę pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258  REGON

790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  VIII Wydział Gospodarczy  Krajo-
wego Rejestru Sądowego  pod nr 0000021967

zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. inż.  Tadeusz Lachowicz - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym

a …………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ………………………………
zwanym dalej w tekście,, Wykonawcą’’.

§ 1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie zadania:
„Naprawa bieżni toru jezdnego osadnika wtórnego na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku”, w

zakresie określonym w dokumentacji przetargowej.
Integralną części składową niniejszej umowy jest oferta cenowa Wykonawcy z dnia 17.08.2016 r.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie prace w terminie do 30.09.2016 r.

§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi:
……………………….. zł + należny podatek VAT,
słownie zł: ……………………………………………… + należny podatek VAT,

§ 4
Strony ustalają następujący zakres obowiązków:

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania robót zgodnie z umową, złożoną ofertą obowiązującymi przepisami i sztuką bu-
dowlaną  oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami  wynikłymi  w trakcie  realizacji za-
dania,

2)usuwania  na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji,
3) usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie  rękojmi  w terminie  7 dni  od daty powia-

domienia,
4) wbudowania materiałów  odpowiadających  co do jakości  wymogom Polskich Norm oraz

przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania  w budownictwie.
5)sporządzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej

§ 5
1. Wynagrodzenie za wykonanie  robót będzie wypłacone po sporządzeniu protokołu odbioru robót

i wystawieniu faktury.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek:

……………………………………………………………..
w terminie do  14 dni  od daty otrzymania faktury  przez  Zamawiającego .

3. Za datę  zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Za otrzymaną zaliczkę Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę.

§ 6
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
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- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia określonego w §
3 + należny podatek VAT, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie  przez  Zamawiającego od umowy  z przyczyn, za które  odpowiedzial-
ność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 + na-
leżny podatek VAT.

2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną:
- w przypadku odstąpienia od umowy  przez  Wykonawcę z przyczyn, za które odpowie-

dzialność  ponosi Zamawiający  w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3
+ należny podatek VAT,

- za zwłokę  w płatności faktur  Zamawiający zapłaci  odsetki ustawowe.
3. Zamawiający  ma prawo potrącić z faktury karę umowną.
4. Strony mogą dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego.
5. Usterki i wady  będą stwierdzane  w obecności  Wykonawcy a ich usunięcie  potwierdzone

protokolarnie  przez obie strony.

§ 7
1. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania  przewidzianych

w przepisach  prób i sprawdzeń, skompletowania  i dostarczenia  Zamawiającemu  dokumen-
tów niezbędnych  do dokonania  oceny prawidłowego  wykonania przedmiotu umowy (§ 4 pkt
2 ppkt 5). O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca  jest zobowiązany zawiadomić na
piśmie Zamawiającego, dopuszcza się formę elektroniczną.

2. Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego
najpóźniej w ciągu 7 dni dokona odbioru robót.

§ 8
Wykonawca udziela …… miesięcznej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały.

§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umo-

wy.
§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego i Prawa Budowlanego.

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 11
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach  z przeznaczeniem 2 egz. dla Za-

mawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Zał. nr 4

,,OŚWIADCZENIA WYKONAWCY’’

1. Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia  do wykonania  prac lub czynności określonych
w  dokumentacji przetargowej.

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej
odstąpił z naszej winy.

5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas

z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że materiały, które zostaną użyte do wykonania zamówienia będą zgodne z wy-

mogami zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz będą posiadać świadectwa jakości odpo-
wiadające obowiązującym normom.

8. Oświadczamy, że roboty zostaną wykonane zgonie z dokumentacją przetargową, sztuką budow-
laną oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.

9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu
ofertowym są kompletne i prawdziwe.

................................................... .................................................
miejscowość, data podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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Zał. nr 5

Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa
Grupy i rodzaje robót

Opis roboty podstawowej
(elementu rozliczeniowego)

Jedn. Ilość Cena jedn.
[zł]

Wartość
[zł]

1 2 3 4 5 6 7


