
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
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Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

na zadanie p.n.: 
 

 

„Zakup i dostawa wyrobów betonowych” 
 

 

CPV : 

 

44114200-4 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dąbrowa Górnicza,  marzec 2013 rok 

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. 

ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15 

41-303 Dąbrowa Górnicza 
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I.  Zamawiający  
1. Pełna nazwa Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna 

    

2. Adres: 

     ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15;   41-303 Dąbrowa Górnicza 

 

3. REGON: 272935168       NIP: 629-10-69-553 
4. Internet- e-mail: 

mzum@mzum.pl 

http://www.mzum.pl 
5. Numer tel./faks: 

(32) 268-90-22;   

I.1.  Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego  kontaktowania się  

z  Wykonawcami. 

 

A. W sprawach merytorycznych: 

Klaudia Zawadzka – Kierownik Działu Kontraktów Budowlanych 

Numer telefonu: (032) 262-25-52 lub (032) 262-20-58 

Jerzy Urbańczyk – Kierownik Działu Wykonawstwa Robót i Zaplecza Technicznego 

Numer telefonu: (032) 262-31-45 lub (032) 262-31-52 

 

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania od poniedziałku do 

piątku: od godz. 9
00 

do godz. 14
00 

B. W sprawach proceduralnych: 

      Marta Podraza  – Inspektor ds. Zamówień Publicznych  

      Numer telefonu: (032) 262-20-54   

      Godziny w których udzielane są informacje dotyczące postępowania od poniedziałku do piątku:  
od godz. 9

00
   do godz. 14

00 

 

I.2.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

        przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są osoby wskazane w pkt.I.1 SIWZ.  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia udostępnionej zgodnie z art. 42 ust.1 Pzp. Zamawiający jest obowiązany 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: 

 a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

 b) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 

negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,  

 c) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje przekazane za pomocą  faksu 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu  

i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

mailto:mzum@mzum.pl
http://www.mzum.pl/
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II.  Opis przedmiotu zamówienia. 

 

CPV – 44114200-4 produkty betonowe 

 

Przedmiotem zamówienia dla zadania p.n.: „Zakup i dostawa wyrobów betonowych” jest 

zakup i dostawa wyrobów betonowych do siedziby firmy MZUM.PL S.A. bądź wg potrzeb pod 

wskazany przez Zamawiającego adres (cały teren Dąbrowy Górniczej). Wyroby betonowe będące 

przedmiotem zamówienia będą wykorzystywane przez Zamawiającego, do własnych celów, do 

realizacji zadania pn.: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa 

Górnicza”, a także do dalszej odsprzedaży.  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących 

zamówienie oraz wymagania dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 1 do 

SIWZ –„Specyfikacja techniczna do zamówienia”. 

2. Wymagania i warunki minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca 

musi zapewnić: 

a) Przedmiot zamówienia musi być najwyższej jakości, zgodny z wymaganiami 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, upoważniających producenta do wydania 

deklaracji zgodności. 

b) Przedmiot zamówienia, dotyczy między innymi realizacji zadania: ”Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” i dlatego musi zostać 

zatwierdzony oraz dopuszczony do użycia, wbudowania, instalacji lub montowania  przez 

Inżyniera Kontraktu lub osobę wyznaczoną przez Gminę Dąbrowa Górnicza do tego zadania. 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te 

materiały  które posiadają: 

-  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- znak zgodności lub certyfikat zgodności z: obowiązującą normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją . 

c) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć Zamawiającemu do każdej partii dostarczonego 

asortymentu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie  

z obowiązującymi normami, posiada atesty, certyfikaty jakościowe lub inne równoważne  

dokumenty stwierdzające jego jakość oraz dopuszczenie do obrotu. Powyższa dokumentacja 

musi być napisana w języku polskim. W przypadku braku dokumentacji zamówienie jest 

traktowane jako  niezrealizowane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku nie zaakceptowania 

jakiegokolwiek z materiałów przez Inżyniera Kontraktu ustanowionego do zadania o którym 

mowa w pkt. II.2.b. 

4. Rozładunek  materiałów będących przedmiotem zamówienia należy do Wykonawcy. 

5. Wykonawca złoży gwarancje na oferowany towar na okres 36 m-cy od dnia dostarczenia 

ostatniej partii materiału; w przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się, że to 

Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie dostarczone wyroby, na okres 36 m-cy od dnia 

dostawy ostatniej partii towaru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania szacunkowych ilości asortymentu. 
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7. Zamówienie będzie realizowane partiami, w terminach i ilościach określanych przez 

Zamawiającego (faksem lub mailem), składanych z trzydniowym wyprzedzeniem 

bezpośrednio do Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. 

8. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy będzie dwustronnie podpisany dowód 

„WZ”. 

9. Dowód „WZ”, podpisany przez obydwie strony, stanowić będzie podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT, obciążającej Zamawiającego, za dostarczony przedmiot 

zamówienia. 

10. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany na fakturze, w terminie 90 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

VAT. 

II.1.  Składanie ofert wariantowych i częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.    

 

II.2.  Zamówienia uzupełniające.   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 7. 

 

II.3. Aukcja elektroniczna  i umowa ramowa   

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 

II.4.  Termin realizacji zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia publicznego na 24 miesiące. 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: niezwłocznie po zawarciu umowy – zgodnie z datami 

określonymi w SIWZ. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych 

warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

1.5. wykonania/wykonywania należycie podobnych dostaw w ostatnich 3 latach. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, realizował należycie co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa 

wyrobów betonowych o wartości brutto min. 500 000,00 zł każda. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b 

ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów przedstawił dokumenty określone w pkt 

III.1.2.SIWZ.   

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców musi 

wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

3.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu  

o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej w pkt. IV wg 

formuły: “spełnia – nie spełnia”. 

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

       potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

       wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1.1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust.1 ustawy – wg załącznika nr 4 do SIWZ (wskazana data podpisania); 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, także w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów:  

 

2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ (wskazana data 

podpisania);  

 

2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  

Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

– w odniesieniu do osób fizycznych oświadczenie zawarte jest w treści  oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ (wskazana data podpisania);  

  

2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  
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2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  
2.7. Wykaz wybranych, wykonanych zadań z okresu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych dostaw lub z okresu prowadzenia działalności jeśli była 

krótsza, odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączenia dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie – min. 3 

referencje odpowiadające wymogom pkt. III.1.5 (załącznik nr 6 do SIWZ). 

3. Do oferty należy ponadto dołączyć: 

3.1. Formularz cenowy – załącznik nr 2Ado SIWZ (wskazana data podpisania);  

3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Notariusza (dotyczy również spółki 

cywilnej); 

3.3. Zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  Ustawy; 

3.4. Wzór umowy uwzględniający warunki określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

Uwagi:  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. .2.2., .2.3. i .2.4 SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

2. Dokument, o którym mowa ww. pkt. 1 lit. a  Uwag powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt. 1 

lit. b Uwag, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1 Uwag zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania pkt. 2 Uwag stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  
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6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, na zasobach których na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

Ustawy polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 

tych podmiotów są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną 

wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę 

informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie  z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi 

o tym fakcie właściwy organ ścigania. 

10. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

  

V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki  udziału w postępowaniu określone w punkcie III niniejszej SIWZ 

oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków 

zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie  IV SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty  

i oświadczenia wymienione w pkt. IV.2. SIWZ przez  każdego z  nich. 

3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w  pkt. IV.1 i IV.2 Wykonawcy składają 

wspólnie. 

     Oświadczenie wymienione w pkt. IV.1.1. SIWZ, formularz ofertowy wymieniony w pkt. 

IV.3.1. SIWZ winny być podpisane przez uprawnionych  przedstawicieli Wykonawców. 

 4. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  

 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.                                                                                                                                                                                                 

Każdy z tych dokumentów winien być podpisany przez osobę(y) upoważnione do 

występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwa  

i opatrzony datą. 

V.1   Uwagi: 

1. Upoważnienie do podpisywania ofert i występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy 

musi być dołączone w oryginale do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z 

przedstawionych   dokumentów.   

2. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  

w oryginale pełnomocnictwo podpisane przez osobę (osoby) reprezentujące osobę (osoby) 

prawną lub fizyczną oraz opłacone zgodnie z wymogami ustawy o opłacie skarbowej (Dz. 

U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).  

3. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod rygorem  

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego. W razie stwierdzenia, 

że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z 

dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania. 

4. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik 

postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy  Pzp spowoduje wykluczenie go  

z postępowania. 
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5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

V.2.  

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

VI.  Sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2013roku o godz. 09
15

  w siedzibie 

Zamawiającego tj. w  Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej przy 

ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15,  w pok. nr 1. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 

4. Informacje, o których mowa w pkt. VI. 3 SIWZ przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.  

5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z pkt. VIII. SIWZ). 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 

którzy:   

      a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania  

             przed upływem terminu składania ofert, 

      b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu  

            składania ofert  – podając uzasadnienia faktyczne i prawne. 

 

VII.   Sposób przygotowania oferty. 

 

1. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.  

2. Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, 

kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Ofertę winna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z odpowiednimi 

dokumentami. Każda strona powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 

5. Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane 

podpisem Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką; 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy 

użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie; 

7. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane; 
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8. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone  

w jedną całość inną techniką; 

9. Ocenie będą podlegać oferty zgodne z wymaganiami niniejszej SIWZ, w przeciwnym wypadku 

zostaną odrzucone; 

10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być 

umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji 

dotyczących ceny terminu wykonania zamówienia i warunków płatności; 

11. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego tj. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja 

Zagłębia Dąbrowskiego 15, w sekretariacie Spółki (pok. Nr 1) do godz. 9.00 dnia 24.04.2013 

roku. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie, opisanej w następujący sposób: 

 
 

 

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.                              Nazwa i adres Wykonawcy: 

ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15    …………………………….. 

41-303 Dąbrowa Górnicza 

Oferta na zadanie ZP/003/PB/PW/2013  

 „Zakup i dostawa wyrobów betonowych” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.04.2013r. GODZ. 09.
15

 

 

 

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. 

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, w sekretariacie Spółki (pok. 

nr 1) w terminie podanym w ogłoszeniu, tj.: do dnia  24.04.2013 roku do godz. 09
00

. 

4.  Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.  

5.  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały  

     i czytelny (np.: na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym 

atramentem).  

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty,   

przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. VII.3. SIWZ. 

7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania  

w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo. 

9.  Zapisane strony oferty winny być ponumerowane i zaparafowane, podobnie jak miejsca,  

w których Wykonawca naniósł zmiany przez osobę (osoby) uprawnione do występowania  

w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo, a załączniki do 

oferty stanowiące jej  integralną  część czytelnie oznaczone. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  
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11. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów 

oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

12. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego  

do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

13.  O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

VIII.   Kryteria i sposób oceny ofert  

 

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

 

Cena (C) 

 

100 % 100 pkt. 

 

 

Najniższa oferowana cena za wykonanie zamówienia w okresie realizacji umowy otrzyma 

maksymalną ilość punktów  – 100 pkt. 

Każda kolejna wyższa cena ofertowa otrzyma ilość punktów wyliczoną według proporcji 

matematycznej w stosunku do ceny najniższej według wzoru: 

 

 

 

 

 

Pc = 

 

 

Cena oferty najniższej (brutto) 

 
X  100 punktów 

 

Cena oferty badanej (brutto) 

 

 

Punktację ofert zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

 

UWAGA: 

1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie. 

2) W przypadku, gdy identyczną ilość punktów otrzymają oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.   

3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen ani narzutów wyższych 

niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

 

 

VIII. 1. Cena ofertowa.  

 

1. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej SIWZ.
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2. Cena ofertowa winna zawierać całość żądanego przez Wykonawcę wynagrodzenia za realizację 

przedmiotu zamówienia i obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z 

jego realizacją.  

3. Cena ofertowa powinna być podana:  

a) liczbowo i słownie w złotych polskich, 

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.:  cena brutto. 

4. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 

ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę z zawierającą błędy w 

obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy). 

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

IX.  Wadium . 

 

Wymagania dotyczące wadium: 

 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 

25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert 

w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 

2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione  w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c)  gwarancjach bankowych; 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2004r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. Nr 281 poz. 2785). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego tj. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;  

       nr konta: 06 1560 0013 2367 2996 8055 0001.  

     W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu wniesienia 

wadium należy złożyć w dziale księgowości [KF] w siedzibie Przedsiębiorstwa Miejskiego 

MZUM.PL S.A. natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu 

potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy. 

6. Uwiarygodnioną przez Wykonawcę kserokopię zdeponowanego dokumentu wniesienia wadium 

należy dołączyć do oferty. Na kopii tej winno być potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego 

z datą i godziną otrzymania dokumentu. 

7. Ważność zabezpieczenia w formie niepieniężnej winna obejmować okres od dnia otwarcia 

oferty, do dnia związania ofertą (tj. 90 dni  od terminu składania ofert). 
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 8.  Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4  Ustawy. 

9.   Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Ustawy. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie  

określonym przez Zamawiającego. 

11. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony 

okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy, albo nie zgodzili 

się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust. 2 

pkt. 2 ustawy). 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

a)  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o  którym mowa w art. 26.3  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25.1, lub pełnomocnictw,  chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

b)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

16. Ofertę uznaje się za zabezpieczoną wadium wniesionym w pieniądzu, jeśli rachunek 

Zamawiającego wskazany w pkt. IX.4. SIWZ zostanie uznany kwotą wadium przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

 

X.   Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

XI.   Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. 

Rozliczenia występujące w związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

będą prowadzone wyłącznie w polskich złotych. 

XII. Informacje o formalnościach niezbędnych do dopełnienia przed zawarciem  

           umowy. 
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Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

                 

XIII.  Warunki zawarcia umowy 

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyników 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż przed upływem 

terminu związania ofertą, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy Pzp 

lub 180 ustawy Pzp i art.182 ust.1. (wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 

2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.  

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień 

zawartej z Wykonawca umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku, kiedy zmiana nie będzie dotyczyć istotnych postanowień umowy – bez 

ograniczeń, 

b) w pozostałych przypadkach tylko i wyłącznie z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są one korzystne dla Zamawiającego.  

 

XIV.  Środki ochrony prawnej. 

 

Wykonawcom, a także innym osobom oraz organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na 

listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez 

Prezesa Urzędu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej wymienione  w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.). 

 

XV.  Postanowienia końcowe:  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  

z późn. zm.).oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

 

XVI.  Załączniki. 

 

Załącznik nr 1    -  Specyfikacja techniczna. 

Załącznik nr 2    -  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2A -  Formularz cenowy 

Załącznik nr 3   -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
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Załącznik nr 5     - Informacja dotycząca podwykonawców 

Załącznik nr 6     - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw za ostatnie 3 lata (min. 3  

                               referencje) 

Załącznik nr 7     - Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

Marta Podraza – Inspektor ds. zamówień publicznych 

 

 

Akceptował: 

 

Klaudia Zawadzka -  Kier. Działu Kontraktów Budowlanych 

 

 

Jerzy Urbańczyk - Kierownik Działu Wykonawstwa Robót i Zaplecza Technicznego 

 

 

Teresa Korzec - Główny Księgowy  

     

Augustyn Grott – Radca 

 

 

Zatwierdził:       

 

Tomasz Sołtysik - Kierownik Zamawiającego 
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Nr sprawy: ZP/003/PB/PW/2013 

  

18 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o. 

41-303 Dąbrowa Górnicza 

ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15 
 

 Formularz  Ofertowy 
 

My niżej podpisani: 

 

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

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

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

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

 
Działając w imieniu i na rzecz: 

 

Nazwa oferenta :   ........................................................................................................................ 

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

z siedzibą w ................................................................................................................ .................. 

 

REGON : ................................................     NIP : ................................... 

 

Telefon : .................................................     tel/fax : ............................... 

 

po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w SIWZ i wzorem umowy oświadczam(y),  

że postawione wymagania przyjmujemy bez zastrzeżeń i podejmujemy się wykonania zadania pn.: 

 

          „Zakup i dostawa wyrobów betonowych” 

 
i składamy ofertę na wykonanie zamówienia.  

Deklarujemy wykonanie ww. zadania w zakresie rzeczowym zgodnie  

z formularzem cenowym stanowiącym załącznik  nr 2A do SIWZ i po cenach jednostkowych  

w nim podanych za: 

cenę brutto zł.: (suma rubryki 9 załącznika nr 2A) ............................................... (słownie: 

..............................................................................................................................................................)                   

w tym VAT .…... % w wysokości  ................................... zł.  

Cena  netto zł.: (suma rubryki 6 załącznika nr 2A) ...............................................................................  

Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy bez zastrzeżeń, że całość realizacji zamówienia nie 

przekroczy równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a zamówienie wykonamy za cenę 

brutto podaną powyżej. 
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Ceny jednostkowe podane w załączniku będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.  

Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy bez zastrzeżeń, że realizacja zamówienia będzie 

dokonywana partiami  stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

Wyrażamy zgodę na odstępstwo od struktury rzeczowo – ilościowej asortymentu zawartej w 

załączniku nr 1 do SIWZ wg potrzeb Zamawiającego.    

  Nie będziemy żądać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu nie zrealizowania 

zamówienia w całej wysokości w zakresie podanym w załączniku 1 do SIWZ – Charakterystyka 

przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna). 

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy  

w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie na koniec miesiąca 

kalendarzowego, bądź  rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

Równocześnie składamy wyceniony i wypełniony formularz cenowy jako integralną  

część oferty, w oparciu o który Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

Zobowiązujemy się dołączyć Zamawiającemu na każdą partię dostarczonego asortymentu 

dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z obowiązującymi 

normami, posiada - atesty, certyfikaty jakościowe lub inne równoważne dokumenty stwierdzające 

jego jakość. Powyższa dokumentacja musi być napisana w języku polskim. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem przyszłej umowy stanowiącym załącznik  

nr 7 do niniejszej SIWZ i został on przez nas zaakceptowany. 

 

 Zobowiązujemy się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy  

na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

       

Niniejszą ofertę składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 

Kodeksu karnego.  

 

Termin płatności  wyniesie (nie mniej niż 30 dni)  ………..   dni od daty otrzymania Faktury VAT 

przez Zamawiającego. 
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Udzielamy gwarancji na ww. zrealizowane zadanie stanowiące przedmiot zamówienia przez okres 

……..…..., począwszy od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii materiału. 

 

 

 

 

 

…..............................                                 ……................................................. 
        (data )              Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 

        upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 

                                 lub posiadające pełnomocnictwo  

 

 

 

 

 

  Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 

Kodeksu Karnego. 
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Załącznik Nr 2A do SIWZ 

 

Formularz cenowy  

charakterystyka przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: 

 

"Zakup i dostawa wyrobów betonowych”   

Lp Nazwa wyrobu Jm Ilość 

Cena jedn. 

netto (w zł )  

 

Wartość 

netto (w zł )  

 

Stawka 

  VAT  

     % 

Wartość VAT             

(zł ) 

 

 

Wartość  brutto                

 

 

1 2 3 4 5 6(4x5) 7 8(6x7) 9(6+8) 

1 Kostka betonowa szara gr. 6 cm m2 35000           

2 Kostka betonowa szara gr. 8 cm m2 9000      

3 Kostka betonowa szara gr. 10 cm m2 500      

4 Kostka betonowa kolor gr. 6 cm m2        2000      

5 Kostka betonowa kolor gr. 8 cm m2 12000      

6 Kostka betonowa kolor gr. 10 cm m2 500      

7 
Krawężnik betonowy o wym. 100cm 

x 30cm x 15cm 
mb 37000      

8 
Krawężnik betonowy o wym. 100cm 

x 25cm x 15cm 
mb 100      

9 
Krawężnik betonowy o wym. 100cm 

x 25cm x 12cm 
mb 100      

10 
Krawężnik betonowy o wym. 50cm x 

30cm x 15cm 
mb 300      

11 
Krawężnik betonowy o wym. 100cm 

x 30cm x 20cm 
mb 1000      

12 
Krawężnik betonowy o wym. 50cm x 

30cm x 20cm 
mb 300      

13 
Krawężnik najazdowy o wym. 

100cm.x22cm.x20cm 
mb 1000      

14 
Krawężnik najazdowy o wym. 

100cm.x22cm.x15cm 
mb 1000      

15 
Krawężnik łukowy o wym. 

30cm.x15cm 
mb 100      

16 Ażur gr. 8 cm szary szt. 100      

17 Ażur gr. 8 cm kolor szt. 100      

18 Ażur gr. 10 cm szary szt. 200      
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19 Ażur gr. 8 cm kolor szt. 100      

20 
Obrzeże chodnikowe szare 100 x 20 

x 6 cm 
szt. 500      

21 
Obrzeże chodnikowe kolor 100 x 20 

x 6 cm 
szt. 300      

22 
Obrzeże chodnikowe szare 100 x 25 

x 8 cm 
szt. 200      

23 
Obrzeże chodnikowe kolor 100 x 25 

x 8 cm 
szt. 100      

24 
Obrzeże chodnikowe szare 100 x 30 

x 8 cm 
szt. 33000      

25 
Obrzeże chodnikowe pióro wpust 

100 x 20 x 6 cm 
szt. 200      

26 
Obrzeże chodnikowe kolor pióro 

wpust 100 x 20 x 6 cm 
szt. 200      

27 
Obrzeże chodnikowe pióro wpust 

100 x 25 x 8 cm 
szt. 200      

28 
Obrzeże chodnikowe kolor pióro 

wpust 100 x 25 x 8 cm 
szt. 200      

29 Ściek drogowy 60 x 50 x 15cm   szt. 300      

30 Ściek drogowy 60 x 33 x 15cm   szt. 300      

31 
Korytko ściekowe trójkątne 50 x 50 x 

18/20 cm 
szt. 200      

32 
Korytko ściekowe trójkątne 50 x 33 x 

18/20 cm 
szt. 200      

33 
Płyta chodnikowa szara 35 x 35 x 

5cm 
szt. 2000      

34 
Płyta chodnikowa kolor 35 x 35 x 

5cm 
szt. 300      

35 
Płyta chodnikowa szara 50 x 50 x 

7cm 
szt. 2300      

36 
Kompletne studnie betonowe 

średnica wew. 1000 mm 
szt. 40      

 

Kompletne studnie betonowe 

średnica wew. 1200 mm 
szt. 40      

38 
Przepusty drogowe dł. 1000 mm 

średnica wew. 200 mm 
szt. 50      

Razem cena ofertowa :  
  x     

         

 

        

Uwagi: 

Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

Wszystkie pozycje muszą być wypełnione pod rygorem nieważności oferty. 

Ceny jednostkowe będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy. 
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Ogółem wartość brutto:    ………………………………………………………………………….. 

 

 

Słownie: ……………………………………………………………………….. w tym podatek VAT 

 

 

Termin płatności wyniesie  90 dni  od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

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

 ( data ) 

   

Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych     

w dokumencie upoważnionych do występowania  

w obrocie prawnym lub posiadający upoważnienie 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

...................................... 
   (pieczęć Wykonawcy)                                                                                          

                                                     

OŚWIADCZENIE   

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

Nazwa i adres firmy: 

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

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

REGON  ………………………………………………………………………………………….. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego: 

na zadanie pn: 

 

„Zakup i dostawa wyrobów betonowych.” 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.),.), oświadczam niniejszym, co 

następuje: 

 

 

1) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

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

  (miejscowość, data ) Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 

                                                                       upoważniającym do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                     lub posiadające pełnomocnictwo   

 

 

 

 
Uwaga:  

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia wymagane jest przedłożenie przez te podmioty niniejszego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

...................................... 
   (pieczęć Wykonawcy)                                                                                          

                                                     

OŚWIADCZENIE   

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Nazwa i adres firmy: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP  ……………………………………………………………………………………………… 

 

REGON   ………………………………………………………………………………………… 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego: 

na zadanie pn: 

 

„Zakup i dostawa wyrobów betonowych.” 
 

Stosownie do treści  art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  ((Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 

 

Oświadczam/my, że:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności (prac określonych                        

w zamówieniu); 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 
 
…..............................                                     ……............................................................... 
  (miejscowość, data ) Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 

                                                                       upoważniającym do występowania w obrocie prawnym  
                                                                                     lub posiadające pełnomocnictwo   

 

 

 



Nr sprawy: ZP/003/PB/PW/2013 

  

27 

 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................ ............................................ 

Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................... 

 
L.p. Nazwa i siedziba 

podwykonawcy 

Podwykonawca 

krajowy 

 

Część zamówienia, 

którą Wykonawca 

zamierza powierzyć do 

wykonania 

podwykonawcy 

Wartość  brutto w zł. 

części zamówienia, którą 

Wykonawca zamierza 

powierzyć do wykonania 

podwykonawcy
2 

Wielkość procentowa w 

stosunku do wartość umowy, 

którą Wykonawca zamierza 

zawrzeć z Zamawiającym 

  

 

Tak/Nie
1
    

  

 

Tak/Nie
1
    

  

 

Tak/Nie
1
    

 
Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia  siłami własnymi Wykonawcy, jest zobowiązany zamieścić niniejszy 

„Załącznik nr 2” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!! 
1
- niepotrzebne skreślić 

2
-należy opisać część zamówienia  

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

                                                                                                                                        (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

 
 

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

           (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw 

w okresie ostatnich 3 lat 
o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie. 

OŚWIADCZAM(Y), że 

wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia: 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Wartość  

(brutto 

PLN) 

 

Okres realizacji 

od - do 

Zamawiający 

  

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 
UWAGA! Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające (min. 3 referencje ), że wymienione dostawy 

zostały wykonane należycie.  

 

 

 

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

             Data                                                                          Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 

        upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 

                          lub posiadające pełnomocnictwo 

                                                                                                                            

 

Uwaga!  Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej    

                z art. 297 Kodeksu karnego. 
 



Nr sprawy: ZP/003/PB/PW/2013 

  

29 

 

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA ZP/003/PB/PW/2013    - (wzór) 

 

zawarta w dniu ........................ roku,  pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Miejskim MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000446087, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez: 

 

1. Pana Tomasza Sołtysika  -  Prezesa Zarządu 

 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

 

a  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

prowadzącym(ą) działalność na podstawie …………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

 

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

zwanym (ą) w dalszej części umowy  Wykonawcą  

Prezes Zarządu- Pan Tomasz Sołtysik 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

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

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

reprezentowanym  przez: …………………………...………………………………………….. 

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

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………..……………… 

prowadzonego przez ………………………………………………….…..……………………. 

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:  

„Zakup i dostawa wyrobów betonowych”. 
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§ 1 

 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wyrobów betonowych wg asortymentu 

podanego w Załączniku nr 2A do SIWZ tj. formularzu cenowym, do siedziby 

Zamawiającego bądź wg potrzeb pod wskazany przez zamawiającego adres (na terenie 

Dąbrowy Górniczej). 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wyszczególniony w pkt. 1 jest zgodny  

z obowiązującymi normami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

3. Wymagania i warunki minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca 

musi zapewnić: 

a) Przedmiot zamówienia musi być najwyższej jakości, zgodny z wymaganiami Polskich 

Norm i aprobat technicznych, upoważniających producenta do wydania deklaracji 

zgodności. 

b) Przedmiot zamówienia, dotyczy między innymi realizacji zadania: ”Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” i dlatego musi zostać 

zatwierdzony oraz dopuszczony do użycia, wbudowania, instalacji lub montowania  

przez Inżyniera Kontraktu lub osobę wyznaczoną przez Gminę Dąbrowa Górnicza do 

tego zadania. Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji  

i montowania tylko te materiały  które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- znak zgodności lub certyfikat zgodności z: normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

§ 2 

Termin realizacji 

 

a. Umowa zawarta jest na czas określony od ………………. do ………………….. . 

b. Zamówienie będzie realizowane partiami, w terminach i ilościach określanych przez 

Zamawiającego (faksem lub mailem), składanych z trzydniowym wyprzedzeniem 

bezpośrednio do Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością  

w asortymencie i ilościach zgodnych ze złożoną przez niego ofertą przetargową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć Zamawiającemu do każdej partii dostarczonego 

asortymentu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie  

z obowiązującymi normami, posiada atesty, certyfikaty jakościowe lub inne równoważne 

dokumenty stwierdzające jego jakość oraz dopuszczenie do obrotu. Powyższa 
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dokumentacja musi być napisana w języku polskim. W przypadku braku dokumentacji 

zamówienie jest traktowane jako  niezrealizowane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, w przypadku nie zaakceptowania 

jakiegokolwiek z materiałów stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez Inżyniera 

Kontraktu, ustanowionego dla zadania o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt.b. 

4. Rozładunek  materiałów będących przedmiotem zamówienia należy do Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania szacunkowych ilości asortymentu. 

6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy będzie dwustronnie podpisany dowód 

„WZ”, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

7. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy będzie dwustronnie podpisany dowód 

„WZ”, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

8. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w całej wysokości, w zakresie objętym 

niniejszą umową Wykonawca nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu wobec 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca złoży gwarancje na oferowany towar na okres 36 m-cy od dnia dostarczenia 

ostatniej partii materiału; w przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się, że to 

Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie dostarczone wyroby, na okres 36 m-cy od dnia 

dostawy ostatniej partii towaru. 

 

§ 4 

Reklamacje 

 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych dostarczonej przez 

Wykonawcę partii materiału Zamawiający dokona pisemnej reklamacji towaru w terminie 7 

dni od daty wykrycia braków.  

2. Jeżeli Wykonawca w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia o brakach lub wadach 

nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja 

została uwzględniona. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie uznaje reklamacji zobowiązany jest on do podania 

szczegółowego pisemnego uzasadnienia przyczyn w terminie określonym w pkt. 2 pod 

rygorem uznania reklamacji za uwzględnioną. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji, w zależności od rodzaju 

reklamacji dokona zamiany partii takiego samego materiału, bez wad na swój koszt. 

Materiał zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu zgodnie z niniejszą 

umową. 

5. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia 

wykonania ekspertyzy celem ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszt ekspertyzy 

ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę 

skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony  

w zawiadomieniu o brakach lub wadach. 

6. Niezależnie od powyższego, w przypadku nieuzasadnionej odmowy uznania reklamacji 

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  
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§ 5 

Warunki płatności 

 

1.  Wartość umowy tj. całość realizowanego zamówienia nie przekroczy  

w okresie trwania umowy kwoty brutto: …….…..…….....................PLN (słownie: 

………………………………………………) netto:……………………….. PLN(słownie: 

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

2.  Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany na fakturze, w terminie 90 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

VAT. 

3.Za zwłokę w zapłacie faktur, Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w 

wysokości ustawowej. 

4.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania 

faktur VAT, NIP 629-10-69-553. 

5.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania 

faktur VAT, NIP   ……………….……… . 

 

§ 6 

Przedstawiciele stron  

 

1.    Przedstawicielem z ramienia Zamawiającego jest: 

 

     -  ………………………………………. Nr tel. ……………………….. . 

   

2. Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy jest :  

 

- …………………………………….. Nr tel. ……………………..… . 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całego 

zamówienia brutto określonego w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2A) w razie 

rozwiązania  przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn spowodowanych lub 

zawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności w przypadku nie zatwierdzenia  

z winy Wykonawcy przedmiotu zamówienia przez Inżyniera Kontraktu, o którym mowa 

w § 1 ust. 3 pkt. b, lub przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia  

w terminie realizacji partii zamówienia w wysokości równej 0,7% wartości partii 

zamówienia brutto realizowanego zgodnie z § 3 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody materialne związane z nieprawidłowym 

wykonaniem umowy, w tym w szczególności, gdy szkoda powstała w wyniku 

nieprawidłowej jakości dostarczonych materiałów  w ramach niniejszej umowy. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej  wysokości 

powstałej szkody; odszkodowanie może przekroczyć wysokość kar umownych. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną częścią umowy jest Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie lub jednostce 

gospodarczej. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w oparciu  

o art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo zmiany 

postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

- w przypadku, kiedy zmiana nie będzie dotyczyć istotnych postanowień umowy – bez 

  ograniczeń, 

- w pozostałych przypadkach tylko i wyłącznie z przyczyn, których nie można było  

  przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są one korzystne dla Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w 

art. 145 ustawy Pzp. 

6. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może rozwiązać  

niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na 

piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego, bądź rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

8. Spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozstrzygane przed Sądem 

Powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 

pkt.7 ustawy Pzp.  

10. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 


