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ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Zamawiający.
1.1 Gmina Wadowice, Kryta Pływalnia "DELFIN" w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Bałysa 1,
tel./fax. +48 33 873 972.
1.2 Strona internetowa: www.basen.wadowice.pl

BIP: https://bip.malopolska.pl/kpdelfin

1.3 E-mail: sekretariat@basen.wadowice.pl
2. Oznaczenie postępowania.
2.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZP/1/2016
Nazwa zamówienia: „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do

uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”
2.2 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
3. Tryb postępowania.
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), o wartości
poniżej 209.000,00 euro.
3.2 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest
pojęcie „Ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych, o
której mowa w pkt 3.1.
3.3 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest
pojęcie „Rozporządzenie”, należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rozwoju z
dnia 26.07.2016 r. (Dz. U. poz.1126 z 2016 r.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.4 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest
pojęcie „siwz”, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
4.1 Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na
Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”
4.3 Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostawie i montażu
niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni
„DELFIN” w Wadowicach w dniach od 12 do 18 grudnia 2016 roku. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 5 do siwz.
4.4 Kod CPV: 31515000-9 Lampy ultrafioletowe; 51514110-2; Usługi instalowania maszyn
i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody.
4.5 Ilekroć Zamawiający posługuje się w niniejszej siwz oraz załącznikach do niej
wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu
przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zgodnie
z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
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opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
5

Termin realizacji zamówienia

5.1

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 12.12.2016 r.
Termin zakończenia realizacji zamówienia – 18.12.2016 r.

6.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
6.2 spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
6.2.1 Kompetencje
zawodowej

lub

uprawnienia

do

prowadzenia

określonej

działalności

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie..
6.2.2 Zdolność techniczna i zawodowa:
- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
niżej wymienione dostawy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy
dostawy te zostały wykonane należycie, a w szczególności:
- co najmniej dwie dostawy lamp UV wraz z montażem o wartości min. 100 tys. zł. każda.
6.3 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia –
warunek określony w pkt. 6.2.2 winien być spełniony przez każdego wykonawcę,
7

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

7.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty:
7.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią
załącznika nr 1 do siwz.
7.1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do
siwz.
7.2

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty oświadczenie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią zał. Nr 2 do siwz.

7.3

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, podmiot ten musi załączyć do oferty oświadczenie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią zał. Nr 2 do siwz.

7.4

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być
złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3

SIWZ nr ZP/1/2016
pn. Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w
Wadowicach

7.5

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub
urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz 164 z późn.
zmianami)

7.6

Dokumenty, jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

7.6.2 Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy
dostawy te zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
7.6.3 Dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów,
(jeżeli dotyczy):
Przedstawiony dokument winien zawierać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego
wykonywaniu zamówienia publicznego,

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.7 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów, wymaganych od wykonawcy.
8. Informacje na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
8.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 4
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
UWAGA: Powyższej informacji nie należy składać wraz z ofertą!
9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
9.1

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający i Wykonawcy
będą wzajemnie porozumiewać się: za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 poz.
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1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłoczne potwierdza fakt ich otrzymania.
9.2 Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
Pan Jerzy Warmuz, E-Mail: techniczny@basen.wadowice.pl
9.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz
udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona siwz.
9.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
9.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
9.6 Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
9.7 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10. Termin związania ofertą.
10.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Bieg i upływ terminu określane
są zgodnie z przepisami KC.
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.
Oferta winna obejmować całość zamówienia.
11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
11.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11.7 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.8 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.9

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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11.10 Oferta winna zawierać wypełnione niżej wymienione dokumenty:
11.10.1
11.10.2
11.10.3
11.10.4
11.10.5

11.10.6

Formularz oferty,
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu– załącznik nr 1 do siwz
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 2 do siwz
Wypełniony załącznik nr 5 do siwz - wycena
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym
postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

11.11 Dokumenty składające się na ofertę (oferta) - winny zostać wypełnione przez
wykonawcę według postanowień zawartych w siwz, bez dokonywania w nich zmian.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy,
wpisuje on „nie dotyczy”.
11.12 Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej (ręcznie – długopisem lub
nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku
komputerowego) w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy oraz prawidłowo podpisana.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11.13 Oferta oraz oświadczenia i inne niż oświadczenia dokumenty winny być składane
w formie zgodnej z § 14 Rozporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym
należy złożyć z pełnym tłumaczeniem na język polski. Wszelkie zmiany w treści oferty
(poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę lub jego pełnomocnika – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
11.14 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem pkt 11.15
11.15 W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca - nie później niż w terminie składania ofert - winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać
- informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
11.16 Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu
wewnętrznym i zewnętrznym.
Opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne będzie zaadresowane na Zamawiającego
i będzie posiadało oznaczenie: Oferta przetargowa nr ZP/1/2016 pn.: „Dostawa
i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej
Pływalni DELFIN w Wadowicach - nie otwierać przed dniem 22.11.2016 r. godz.
10.30”.
Opakowanie wewnętrzne będzie zawierało ponadto oznaczenie Wykonawcy.
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11.17 Niespełnienie wymagań określonych w pkt 11.14 – 11.16 siwz nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11.18 Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
11.19 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia
na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej.
11.20 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak jak oferta a opakowanie
winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. Miejsce i termin składania ofert.
12.1 Ofertę należy wysłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Krytej
Pływalni "DELFIN" w Wadowicach, ul. Bałysa 1. pokój nr 51.
12.2 Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2016r. godz. 10.00
12.3 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
13.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

13.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Krytej Pływalni "DELFIN" w Wadowicach, ul. Bałysa
1. pokój nr 51. w dniu 22.11.2016r. o godzinie 10.30
14.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

14.1 Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13.1. Otwarcie ofert
jest jawne.
14.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
14.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) Ceny, oraz innych kryteriów wymienionych w siwz
15

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

15.1 Cena oferty winna być obliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu
zamówienia, na załączniku nr 5 do siwz. Cena powinna obejmować także koszt
dostawy na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach oraz inne koszty Wykonawcy ujęte
w rozdz. III – ogólne warunki umowy i ewentualne koszty takie jak: amortyzacja,
7
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15.5

naprawy, koszty ubezpieczeń, należne podatki, wynagrodzenia osobowe. Cenę należy
przedstawić w ofercie w oparciu o kalkulację własną.
Zaleca się dokonanie wizji w miejscu dostawy i montażu przedmiotu umowy.
Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Cena oferty
winna być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
Cena określona przez Wykonawcę nie może ulec zwiększeniu i nie podlega waloryzacji.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące

16

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.2
15.3
15.4

16.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena oferty (C) -

60 %

Wysokość kary umownej za opóźnienie (K) - 10 %
Okres rękojmi na lampy UV (G)

- 30%

16.2 Dla wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie zastosowany wzór:

Cena oferty (cena brutto )
Cena = (cena najniższa/ cena oferty badanej) x 100 punktów (Cn/Cb x 100)


Wysokość kary umownej

Wysokość kary = zaproponowana wysokość kary oferty badanej (wyrażony w PLN za
opóźnienie o jeden dzień dostawy i montażu) / maksymalna spośród wszystkich ofert
wysokość kary (wyrażona w PLN za opóźnienie o jeden dzień dostawy i montażu) x 100
punktów (Kb:Kmax x100)
Wysokość kary będzie oceniana w przedziale od 100 PLN do 500 PLN.
Zaproponowana wysokość kary powyżej 500 PLN otrzyma tę samą liczbę punktów co kara
w wysokości 500 PLN.
W przypadku zaoferowania kary niższej od 100 PLN za opóźnienie w dostawy i montażu,
oferta Wykonawcy będzie odrzucona z powodu niezgodności z treścią siwz.


Okres rękojmi

Rękojmia na lampy UV = zaproponowany okres rękojmi oferty badanej / maksymalny okres
rękojmi) x 100 punktów (Gb:GKmax x100)
Zaproponowany okres rękojmi powyżej 60 miesięcy otrzyma tę samą liczbę punktów co
okres rękojmi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu rękojmi poniżej 24 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie
odrzucona z powodu niezgodności z treścią siwz.
8
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Okres rękojmi będzie oceniany w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy.
16.3 Oferta najkorzystniejsza w danym kryterium otrzyma po 100 pkt od każdego z
członków komisji przetargowej, a pozostałe proporcjonalnie mniej zgodnie z powyższymi
wzorami. Po dokonaniu oceny punktowej przez poszczególnych członków komisji punkty
zostaną zsumowane i przemnożone przez procentową wagę kryterium.
P= C x 60% + K x 10% + G x 30%
16.4 Oferta najkorzystniejsza uzyska
z poszczególnych kryteriów.

największą

sumę

punktów

wynikającą

17. Zamawiający poprawi w ofercie:
17.1. Oczywiste omyłki pisarskie;
17.2 Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
17.3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1 Niezwłocznie po
Wykonawców o:

wyborze

najkorzystniejszej

oferty,

Zamawiający

poinformuje

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę,
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby,
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne
18.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
nie później niż w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, do dostarczenia do wglądu
Zamawiającemu oryginały i do pozostawienia kopii następującego dokumentu:
18.2.1 W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile Zamawiający
tego zażąda;
19.

Postanowienia dodatkowe.

19.1 W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w
terminie, o którym mowa w pkt 18.2.1 umowa nie zostanie zawarta z winy
Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).
19.2 Zamawiający
Wykonawcę.

zastrzega

obowiązek

osobistego
9
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20.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
20.1 Wykonawcom, innym podmiotom, a także organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (Dział VI ustawy).

Komisja Przetargowa: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdził:
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ROZDZIAŁ II – FORMULARZ OFERTY

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy)

Do
GMINY WADOWICE - Krytej Pływalni "DELFIN" w Wadowicach, ul. Bałysa 1.
Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w .................................................................
z dnia ............................................. o przetargu nieograniczonym nr ZP/1/2016 pn.:
„Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody
basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”.
Ja niżej
podpisany*/a: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

1. SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
siwz.
2. OFERUJĘ wykonanie zamówienia:
za cenę netto: (słownie: .....................................................................), w tym podatek VAT
w kwocie...................................................zł co daje brutto ………...............…………………zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)
3. OŚWIADCZAM, że wysokość kary za opóźnienie o każdy dzień dostawy i montażu
określonego w umowie wynosi ……………. zł.
4. OŚWIADCZAM, że okres gwarancji na lampy UV wynosi ………….. (w miesiącach)
5. OŚWIADCZAM, że wykonam zamówienie w terminie: od 12.12.2016 r. do 18.12.2016 r.
6. OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki płatności, określone przez Zamawiającego
w Ogólnych Warunkach Umowy
7. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am* się z Ogólnymi Warunkami Umowy, które stanowią
Rozdział III SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na
określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am* się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznaję się za związanego/ą* określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
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9. OŚWIADCZAM, że uważamy się, za związanych niniejszą ofertą na czas określony w
siwz, to jest 30 dni.
10. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący :
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub
konsorcja
11. OŚWIADCZAM, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 12 niniejszego
formularza oferty, oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przeze
mnie w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
12. OŚWIADCZAM, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
12.1........................................................................................................................................
12.2 .......................................................................................................................................
13. OŚWIADCZAM, iż spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
14. OŚWIADCZAM, że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od
pozostałych uczestników postępowania.
15. DANE KONTAKTOWE: osoba do kontaktów: ………………………………………………....
tel.: ....................................;fax.: ...........................................email: ......................................
16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................;
........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
............................................ dnia ..........................

Podpisano: ..........................................................
(Wykonawca lub Pełnomocnik)
/* niepotrzebne skreślić/
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ZĄŁĄCZNIK NR 1
DO SIWZ
Zamawiający:
Gmina Wadowice, Kryta Pływalnia
"DELFIN" w Wadowicach,
34-100 Wadowice, ul. Bałysa 1

Wykonawca:
……………………………………
…………………………….………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

NR ZP/1/2016 pn. „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania

wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach” , prowadzonego
przez, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

siwz NR ZP/1/2016 na „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do

uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach ” w
Gminie Wadowice.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w siwz NR ZP/1/2016 na „Dostawa i montaż niskociśnieniowych

lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach” w
Gminie

Wadowice,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZĄŁĄCZNIK NR 2
DO SIWZ
Zamawiający:
Gmina Wadowice Kryta Pływalnia "DELFIN"
w Wadowicach,
34-100 Wadowice, ul. Bałysa 1

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

nr ZP/1/2016 pn. „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody

basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”, prowadzonego przez Gminę
Wadowice - Krytą Pływalnię "DELFIN" w Wadowicach, ul. Bałysa 1, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).

na

podstawie

art.

24

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

ust.

8

ustawy

podjąłem

Pzp

następujące

środki

naprawcze: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. na „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp

UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”
prowadzonego przez nr ZP/1/2016: ……………………………………………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

,

(podać

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZĄŁĄCZNIK NR 3
DO SIWZ

Zrealizowane dostawy lamp UV.
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/1/2016 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż niskociśnieniowych
lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”
oświadczam, że:
reprezentowana przez nas firma wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, a w szczególności:
- co najmniej dwie dostawy wraz z montażem lamp UV o wartości min. 100 tys. zł. każda

Lp.

Nazwa i miejsce realizacji

Dostawa wraz z
montażem
(przedmiot)

Wartość
zł.

Czas realizacji
od do

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Uwaga:
1/Wykazane w tabeli dostawy wraz z montażem muszą spełniać warunek z punktu 6.2.2 siwz
2/Należy załączyć dowody, o których mowa w punkcie 7.6.2 siwz

............................................. dnia ..........................
Podpisano: ......................................................
(Wykonawca lub Pełnomocnik)
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ZĄŁĄCZNIK NR 4
DO SIWZ

Informacja o grupie kapitałowej
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/1/2016 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż niskociśnieniowych
lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”
oświadczam, że:
* 1. Należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: *

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba podmiotu (adres)

1
2
3

* 2. Nie należę do grupy kapitałowej *.

............................................ dnia ..........................
Podpisano: ..........................................................
(Wykonawca lub Pełnomocnik)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 ustawy-pkt 14.4 siwz (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące: 1/kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2/firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3/ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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ZĄŁĄCZNIK NR 5
DO SIWZ

Wycena (kalkulacja własna)
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/1/2016 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa i montaż niskociśnieniowych
lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”,
przedstawiamy wycenę przedmiotu umowy:
L.p.
Opis dostawy i montażu.

Jednostka Ilość.
miary.

Cena [ zł ]
Netto

1

Dostawa zestawu składającego się z niskociśnieniowej
lampy UV oraz przynależnej do niej kompletnej
automatyki. Lampa UV w okresie rękojmi musi mieć
promienniki o żywotności 16000 godzin, a jeżeli
żywotność będzie krótsza, to wymiana ich będzie na
koszt Dostawcy. Lampa UV musi zapewnić dawkę
2
3
promieniowania 960 J/m przy przepływie 120 m /h.
Zestaw ten należy podłączyć do rurociągu PCV-U 225
mm (przy pomocy wcinki z by passem), który stanowi
magistralę zasilającą basen sportowy w wodę
uzdatnioną. Lampa UV ma być wykonana ze stali
nierdzewnej 316 L, polerowanej i wytrzymałej na
ciśnienie 10 Bar.

Kpl.

1

2

Dostawa zestawu składającego się z niskociśnieniowej
lampy UV oraz przynależnej do niej kompletnej
automatyki. Lampa UV w okresie rękojmi musi mieć
promienniki o żywotności 16000 godzin, a jeżeli
żywotność będzie krótsza, to wymiana ich będzie na
koszt Dostawcy. Lampa UV musi zapewnić dawkę
2
3
promieniowania 890 J/m przy przepływie 100 m /h.
Zestaw ten należy podłączyć do rurociągu PCV-U 160
mm (przy pomocy wcinki z by passem ), który stanowi
magistralę zasilającą basen rekreacyjny w wodę
uzdatnioną. Lampa UV ma być wykonana ze stali
nierdzewnej 316 L, polerowanej i wytrzymałej na
ciśnienie 10 Bar.

Kpl.

1

3

Dostawa zestawu składającego się z niskociśnieniowej
lampy UV oraz przynależnej do niej kompletnej
automatyki. Lampa UV w okresie rękojmi musi mieć

Kpl.

1
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promienniki o żywotności 16000 godzin, a jeżeli
żywotność będzie krótsza, to wymiana ich będzie na
koszt Dostawcy. Lampa UV musi zapewnić dawkę
2
3
promieniowania 600 J/m przy przepływie 30 m /h.
Zestaw ten należy podłączyć do rurociągu PCV-U 63
mm (przy pomocy wcinki z by passem), który stanowi
magistralę zasilającą jacuzzi kątowe w wodę
uzdatnioną. Lampa UV ma być wykonana ze stali
nierdzewnej 316 L, polerowanej i wytrzymałej na
ciśnienie 10 Bar.

4

Dostawa zestawu składającego się z niskociśnieniowej
lampy UV oraz przynależnej do niej kompletnej
automatyki. Lampa UV w okresie rękojmi musi mieć
promienniki o żywotności 16000 godzin, a jeżeli
żywotność będzie krótsza, to wymiana ich będzie na
koszt Dostawcy. Lampa UV musi zapewnić dawkę
2
3
promieniowania 600 J/m przy przepływie 30 m /h.
Zestaw ten należy podłączyć do rurociągu PCV-U 63
mm (przy pomocy wcinki z by passem ), który stanowi
magistralę zasilającą jacuzzi okrągłego w wodę
uzdatnioną. Lampa UV ma być wykonana ze stali
nierdzewnej 316 L, polerowanej i wytrzymałej na
ciśnienie 10 Bar.

Kpl.

1

5

Uruchomienie wszystkich dostarczonych zespołów
lamp UV z szafami sterowniczymi, dokonanie
niezbędnej regulacji i przeszkolenie pracowników
obsługi basenu.

Kpl.

1

6

RAZEM NETTO:

............................................ dnia ..........................
Podpisano: ..........................................................
(Wykonawca lub Pełnomocnik)

UWAGA:
1. Wycenione lampy powinny być zgodne z opisem ich wymogów zawartych w rozdziale III
ogólnych warunków umowy, tj. w § 7, ust. 1 - 7 bądź powinny posiadać rozwiązanie lepsze lub
równoważne.

2. Należy uwzględnić w cenie przedmiotu zamówienia koszt materiałów serwisowych w okresie
gwarancji dla całej dostawy lamp UV: żarniki, uszczelniacze, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy rozdz. III.
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ROZDZIAŁ III - Ogólne Warunki Umowy
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie „przetargu
nieograniczonego” zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 – tekst jednolity z póź. zmianami)

zawarta w dniu .................... r. w Wadowicach w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy:
Gminą Wadowice, Krytą Pływalnią "DELFIN" w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul.
Bałysa 1, reprezentowanej przez:
1. Wiesława Ramosa - dyrektora
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres).
reprezentowanym przez:
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest "Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp
UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w
Wadowicach".
2. Szczegółowa specyfikacja sprzętu określona jest w załączniku nr 5 (specyfikacji istotnych
warunków zamówienia), który stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1
w terminie od 12.12.2016 roku do dnia 18.12.2016 roku w siedzibie Krytej Pływalni
„Delfin” w Wadowicach.
2. Po dostawie i montażu Wykonawca dokona rozruchu dostarczonych zespołów lamp UV
z automatyką.
3. Wykonawca zobowiązuje się (bez prawa do odrębnego wynagrodzenia) do
przeprowadzenia co najmniej jednego, 2-godzinnego szkolenia dla 6 osób personelu
Zamawiającego z zakresu funkcjonowania całości aparatury w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
4. Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
§3
1. Za realizację wymienionego wyżej przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie .....…………….....................zł netto (słownie:
………………………………………………………………….) + podatek VAT …… % w
kwocie ……….....................…….. zł, co daje kwotę brutto …..............…...………….. zł
(słownie………………………………......………………………………………………… )
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy
i przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 umowy
3. Kwota określona w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu.
4. Kwota określona w ust. 1 nie podlega waloryzacji.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej
doręczenia Zamawiającemu.
6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu na rachunek
Wykonawcy.
7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP 551-2311-869),
8. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Jerzy
Warmuz.
§4
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zamiennych.
§5
1. Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie
wynosił ………….. miesięcy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i
wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Wykonawca zapewni wykonanie napraw i wymian w okresie gwarancyjnym i/lub w
okresie rękojmi w siedzibie Zamawiającego bądź we własnym serwisie, do którego rzeczy
podlegające naprawie dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Wykonawca ponosi koszty związane z transportem przedmiotu dostawy do
Zamawiającego, jego instalacją u Zamawiającego, a w okresie rękojmi koszty związane
z serwisowaniem, przeglądami okresowymi a także dostawą i montażem materiałów
wymienianych.
5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 8 godzin od momentu
zgłoszenia, a czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia
6. Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Wykonawcy faksem na nr
…………….. lub e-mailem na adres: …………………, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru zgłoszenia na nr faksu Zamawiającego 338732972,
e-mail na adres:
techniczny@basen.wadowice.pl
7. W przypadku zmiany numeru telefonu lub e-maila, Wykonawca ma obowiązek
powiadomić Zamawiającego niezwłocznie, pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za
dokonane prawidłowo.
8. Okres rękojmi na sprzęt zostanie automatycznie wydłużony o czas, który minie od
momentu zgłoszenia usterki do uruchomienia sprzętu po wykonaniu naprawy.
9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie wymaganym
przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o usterce lub
wadzie dostarczonego sprzętu, Zamawiający, po ponownym, jednokrotnym wezwaniu do
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ich usunięcia, może zlecić usunięcie usterki lub wady podmiotowi trzeciemu, z
zachowaniem swoich praw wynikających z rękojmi. W przypadku skorzystania
z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do
niezwłocznego powiadomienia Wykonawca o tym fakcie. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.). W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość
poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania takich prac, niezwłocznie po
wezwaniu go przez Zamawiającego do ich zwrotu.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od
wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych i/lub dokonanych w okresie
rękojmi.
§6
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do sprzętu i personelu Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§7
Wykonawca oświadcza że:
1. lampy UV posiadają wbudowane wewnątrz komory rozpraszacze wewnętrzne, służące
do optymalnego kontaktu wody z osłoną kwarcową, przez które następuje naświetlenie,
2. siodła osadzenia osłon kwarcowych posiadają miękkie osadzenia sprężynowe
zablokowane na uszczelniaczach dennych (zabezpieczenie osłony kwarcowej przed
turbulencją),
3. żarniki UV posiadają równomierne rozmieszczenie w osłonach kwarcowych,
4. minimalna wytrzymałość promienników wynosi 16000 godzin przy zachowaniu 100 %
dezynfekcji,
5. oringi uszczelniające osłony kwarcowe są odporne na promieniowanie UV,
6. systemy alarmowe są tak skonstruowane, aby na szafie sterującej można było odczytać
spalenie lub przerwę każdego promiennika wizualnie i dźwiękowo,
7. dostarczone lampy UV nie będą zarastać kamieniem z twardej wody. Jeżeli wystąpi
taka sytuacja, Zamawiający zażąda montażu zabezpieczenia lamp UV w taki sposób,
aby osłony kwarcowe podczas pracy były czyste,
8. dokona w okresie gwarancji jeden raz w roku komisyjnego otworzenia lamp UV celem
sprawdzenia osłon kwarcowych. Jeżeli osłony kwarcowe będą zarośnięte kamieniem
lub filmem, Wykonawca wymieni osłony na własny koszt,
9. składając ofertę na dostawę i montaż lamp UV Wykonawca dostarczy atest PZH oraz
deklarację zgodności producenta tych lamp UV.
§8
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ……................ ceny brutto
określonej w § 3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,
gwarancji w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 3 pkt.1 za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego .
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, i Prawa zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

Wykonawca

Zamawiający

Oferta Wykonawcy stanowi integralny załącznik do niniejszej umowy.
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