
 

 
 

1 | S t r o n a  
 

Przedmiot: 

ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa budynku usługowo-
warsztatowego wraz z zagospodarowaniem 
terenu (pod klucz). 

  

Dane kontaktowe 
Zamawiającego: 

ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI, 
UL. OLSZTYŃSKA 66, 
11-001 DYWITY 
NIP 739-204-27-86 
tel.: +48 89 51194 60 
e-mail: ultron@ultron.pl 

  

Osoba do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia 

Pani Monika Krankowska, tel. 89 5119161 e-mail: m.krankowska@ultron.pl 
Pani Marta Szypulska, tel. 89 5119460 e-mail: ultron@ultron.pl 

  

Województwo: Warmińsko Mazurskie   

Miasto: Dywity   

Termin składania ofert: 2017-08-25 15:00:00   

    

Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” 

Działania 1.5.1 – „Nowoczesne firmy” 

Poddziałanie 1.5.1  - „Wdrożenie wyników prac B+R” 

 

Tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji nowych i udoskonalonych urządzeń ultradźwiękowych i 

natryskowych przy wykorzystaniu wyników prac badawczo-rozwojowych” 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku usługowo-warsztatowego 

wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby firmy ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

KRZYSZTOF KRANKOWSKI z siedzibą w Dywitach, ul. Olsztyńska 66 (pod klucz) 

 
Cel zamówienia:  

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie  

z zasadami wynikającymi z zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1, pkt  5  ustawy  

z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów w  zakresie  polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),  tj. zapewnienie poniesienia wydatku w sposób 

przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Budowa budynku usługowo – warsztatowego;  

- Powierzchnia zabudowy – 657,93  m2; 

- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 924,76 m2; 

2. Wykonanie: budowa pod klucz, 

3. Budowa obejmuje również wykonanie: 

- infrastruktury zewnętrznej, na którą składa się : przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej DN600, 

przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,  budowa 

przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza wodociągowego, budową przyłącza 

elektroenergetycznego; 

- zagospodarowanie terenu, obejmuje budowę chodników i miejsc postojowych oraz innych powierzchni 

utwardzonych oraz terenów zielonych w formie trawników. 

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

- Województwo: warmińsko – mazurskie  

- Powiat: Olsztyński, 

- Miejscowość: Dywity ul. Olsztyńska 66. 

 

 

 

Dywity, dnia 11.08.2017 r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 
Dane Firmy: ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI 

Adres Zamawiającego 

UL. OLSZTYŃSKA 66, 

11-001 DYWITY 

NIP 739-204-27-86 

tel.: +48 89 51194 60, 

e-mail: ultron@ultron.pl 

adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.ultron.pl 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 3 dni od momentu otrzymania 

informacji o wyborze oferty,  zaniechanie tej czynności jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy 

Wykonawcy  i zastosowanie ma paragraf 14 pkt.1. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający odrzuci w procedurze kwalifikacyjnej Oferenta, który przedstawi dokumenty: 

- niekompletne; 

- niepodpisane; 

- niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu; 

- nieposiadające wszystkich wymaganych załączników 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku 

do Zamawiającego. 

10. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ultron.pl, 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

11. Wzory oświadczeń i Projekt Budowlany zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.ultron.pl, 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

13. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w 

przedmiotowym postępowaniu. 

14. Z procedury oceny ofert sporządzony będzie protokół postępowania, w wyniku którego podjęta zostanie 

  

mailto:ultron@ultron.pl
http://www.ultron.pl/
http://www.ultron.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ultron.pl/
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decyzja o wyborze Wykonawcy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Budowa budynku usługowo-warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu  

i niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej, 

w Dywitach na działkach nr 802,818/3 i części działki nr 801 obr. 5 gm. Dywity. 

2. Wykonanie: Budowa pod klucz. 

3. Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę chodników i miejsc postojowych oraz innych powierzchni 

utwardzonych oraz terenów zielonych w formie trawników. 

4. Infrastruktura zewnętrzna to: 

    - przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej DN600;  

    - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

    - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

    - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej; 

    - budowa przyłącza wodociągowego; 

    - budową przyłącza elektroenergetycznego. 

5. Budynek dwukondygnacyjny wykonany w systemie konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym oraz 

w części monolityczno-żelbetowej, pokryty "ciepłą" obudową ścian i dachu z m.in. płyt warstwowych. 

Projekt wykonawczy konstrukcji budynku dostarczy Wykonawca. 

 6. Wymiary budynku: 

      szerokość: 22,5m 

      długość: 29,65m 

      wysokość: 29,9m 

7. Kubatura: 5091,05m3 

8. Powierzchnia zabudowy 657,93 m2 

9. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 924,76 m2 

10. Posadowienie budynku bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. Wymagane jest 

ustanowienie nadzoru geologicznego nad przygotowaniem podłoża gruntowego pod posadowienie 

budynku. W przypadku wystąpienia poniżej posadowienia gruntów słabonośnych  zaistnieje konieczność 

ich wymiany (zgodnie z opinią geotechniczną załączoną do Projektu Budowlanego). 

11. Na parterze budynku znajdować się będzie część warsztatowa, natomiast na piętrze część biurowo - 

socjalna. 

12. Budynek wyposażony  będzie w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z projektowanej kotłowni 

gazowej, instalację z.w., c.w.u. i kanalizacji sanitarnej. 

W/w kotłownia przygotowywać będzie również ciepłą wodę użytkową. 
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13. Budynek wentylowany mechanicznie w systemie nawiewno-wywiewnym z funkcją grzania i 

chłodzenia. 

14. Stolarka zewnętrzna aluminiowa. 

15. Widniejące w rzucie dachu świetliki są propozycją ilościową (powierzchnia doświetlenia) - do 

określenia na etapie projektu wykonawczego konstrukcji. 

16. Słupy, podciągi, nadproża, wieńce i stropy według opisu, obliczeń statystycznych branży 

konstrukcyjnej. Zestawienie stali konstrukcyjnej według projektu wykonawczego konstrukcji. 

17. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi dokumentacja projektowo-budowlana wraz z 

załącznikami (w tym opinia geotechniczna) składająca się z działów: 

–          Architektura; 

–          Konstrukcja; 

–          Instalacje sanitarne; 

–          Instalacje elektryczne; 

 oraz projekt budowlany przyłączy  wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową 

kolektora deszczowego i napowietrznej linii elektroenergetycznej. 
 

18. Dokumentacja znajduje się w siedzibie firmy Ultron, i na stronie internetowej firmy (www.ultron.pl). 
 

19. Projekt Budowlany objęty jest nadzorem autorskim, wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z autorem 

Projektu Budowlanego. 

 

20. Wykonawca zobowiązuje się do: 

- Stosowania materiałów i elementów zgodnie z Polskimi Normami posiadającymi świadectwa ITB i 

odpowiednie certyfikaty, 

- Wykonania wszystkich robót konstrukcyjnych, montażowych i budowlanych, przez uprzednio 

przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowców, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

zwłaszcza z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych określonych w 

Polskich Normach i Normach Branżowych z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów BHP. 

- Bezwarunkowego przestrzegania wszystkich warunków podanych w projekcie. 

- Posiadania kompletnej dokumentacji na budowie, co skutkuje prawidłowym wykonania budynku. 

- Niewprowadzania zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta. O zaistniałych lecz niezależnych 

zmianach należy poinformować nadzór autorski, do czasu podjęcia decyzji należy zabezpieczyć elementy. 

- Zgłaszania na bieżąco do nadzoru technicznego robót ulegających zakryciu (zbrojenie, instalacje) 

- Montażu elementów wbudowanych jak okna i drzwi zgodnie z odpowiednią instrukcją, uzyskaną od 

producenta. 

- Ochrony przed wilgocią, zaciekami i deszczem, izolacji termicznej. Warstwy izolacyjne muszą być suche. 

http://www.ultron.pl/
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- Wykonawca wykona roboty przestrzegając przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP, p-poż, 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach i innych. Wykonawca zapewnia stały nadzór techniczny i BHP, 

utrzymanie porządku i ładu na placu budowy. Opłaty i kary za naruszenie przez Wykonawcę prawa, w tym 

przekroczenie w trakcie robót norm określonych w przepisach, obciążają Wykonawcę w stopniu całkowicie 

zwalniającym Zamawiającego. 

 

21. Rozwiązania równoważne:  

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały 

wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki  towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy 

urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na 

konkretnego producenta, nie oznacza to  preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma 

na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. 

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, 

że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych 

od założonych w dokumentacji. 

 

Kod CPV: 45000000-7 

Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane 

 
IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA I GWARANCJA 

1. Rozpoczęcie: W ciągu 7 dniu od podpisania Umowy z Wykonawcą 

2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 28.02.2018 r. 

3.       Termin związania ofertą: 3 – miesiące od ostatecznego terminu składania ofert. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne wykonanych robót licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy na zasadach określonych we wzorze umowy. Okres obowiązywania 

gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 

miesięcy i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert. 

 

V. WARUNKI FINANSOWANIA 

1. Zamawiający przewiduje wpłatę zaliczki oraz finansowanie etapami na podstawie protokołów 

częściowych,  po zakończeniu i odbiorze końcowym. 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura częściowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowy przedmiotu umowy, 

stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek lub potwierdzający usunięcie wszystkich 
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wad i usterek.  

4. Termin płatności faktury częściowej wynosi do 30 dni, od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.  

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji całego przedmiotu 

umowy i odbiorze końcowym. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający 

wykonanie prac bez wad i usterek lub potwierdzający usunięcie wszystkich wad i usterek.  

7. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 30 dni, od dnia przekazania faktury Zamawiającemu. 

8. Warunkiem podpisania protokołu końcowego, oprócz prawidłowego i bezusterkowego wykonania robót, 

będzie wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych, w szczególności dostarczenie 

kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

9. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego. 

 

VI. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia, bądź zatrudniają osoby z uprawnieniami do podjęcia czynności objętych 

przedmiotem zamówienia. 

2. Nie znajdują się w stanie upadłości ani nie znajdują się w stanie likwidacji;  

3. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym i zapleczem technicznym. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępo-

waniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączo-

nych przez Oferenta do złożonej oferty.  

VII. WARUNKI UMOWY. 

1. Wzór umowy określa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy  

z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w 

formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

4. Zastrzega się możliwość przedłużenia maksymalnego terminu realizacji zamówienia, ale nie może to 

wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia, jeśli zmiana terminu realizacji zamówienia 

wynika z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

przyczyn uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia. Zmiana ta nie powinna także 

skutkować skróceniem okresu gwarancji. 

6. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących sytuacjach: 
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1) jeżeli przyczyny te będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, i w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, tylko wtedy gdy wykonanie prac w tym okresie nie jest możliwe, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

     - Za „Siłę Wyższą”  będą uważane przyczyny oraz zdarzenia będące poza kontrolą stron, których nie 

można przewidzieć, a jeśli można je przewidzieć, których nie można uniknąć, które mogą okazać się 

(zaistnieć) po zawarciu Umowy. „Siła Wyższa” obejmuje takie przypadki jak: bunt, mobilizację wojenną, 

zamieszki cywilne i blokady, embarga, trzęsienia ziemi, powodzie, pożar lub inne naturalne klęski 

żywiołowe. Strajki generalne – ogólnopolskie będą uznane za siłę wyższą wówczas, gdy  będą 

ogłoszone i poparte przez Związki Zawodowe. 

    - Działanie „Siły Wyższej” zwalnia strony z obowiązku wypełnienia w terminie zobowiązań umownych 

w całości lub częściowo, o ile można dowieść, że działanie to w sposób decydujący wpływa na 

powstanie zwłoki w wykonaniu dostaw umownych. Fakt taki wymaga dowodu w formie zaświadczenia 

każdej ze stron poświadczonego przez władze lokalne danego obszaru. 

   -   Strony wzajemnie powiadamiają się o działaniu „Siły Wyższej”  listem poleconym w ciągu siedmiu 

dni od daty jej wystąpienia. 

    Bez wymienionego wyżej zawiadomienia o zaistnieniu  „Siły Wyższej”  przypadki, do których jedna ze 

stron zgłosi roszczenia, aby uznać je za przypadki „Siły Wyższej”, nie będą przez stronę drugą za takie 

uznane. 

   -  W ciągu miesiąca od daty otrzymania wspomnianego w ust. 3. zawiadomienia Strony spotkają się 

celem uzgodnienia działań, które należy podjąć dla uniknięcia dalszej zwłoki w wykonaniu Umowy. 

7. Zastrzega się możliwość dokonania zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku 

zastąpienia ich rozwiązaniem bardziej korzystnym dla Zamawiającego – bez zmiany wysokości 

wynagrodzenia wynikającego z umowy. Wszystkie zmiany, o których mowa powyżej będą dokonywane 

za zgodą Zamawiającego, w drodze aneksu do umowy. 

8. Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy z wykonawcą dotyczące kar umownych: 

a. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót, bez uprzedniego 

powiadomienia, Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 1% 

brutto (słownie: jeden procent) za każdy dzień zwłoki. 

b. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole 

odbioru, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiającemu  przysługuje możliwość naliczenia kary 

umownej w wysokości 1% brutto (słownie: jeden procent) za każdy dzień zwłoki. 

c. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu przekazania terenu robót, Wykonawcy 
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przysługuje możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 1% (słownie: jeden procent) za każdy 

dzień opóźnienia. 

d. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru końcowego robót,  

Wykonawcy przysługuje możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 1% brutto (słownie: jeden 

procent)  za każdy dzień zwłoki. 

e. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

f. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych 

nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

g. W przypadku naliczenia kary Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od 

daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 

względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

9. Odstąpienie od umowy: 

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy w 

przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z jakichkolwiek przyczyn, które nie wynikają z winy 

Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zwróci Zamawiającemu zapłaconą zaliczkę. 

b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy w 

przypadku odstąpienia przez  Zamawiającego od umowy z przyczyn, które wynikają z winy 

Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu udokumentowanych 

kosztów związanych z realizacją umowy. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).  

2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto i wartość brutto . 

3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej 

umowy. 

5. Termin ważności związania z ofertą 3 miesiące. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej: 

- Za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście pod adresem ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI, UL. OLSZTYŃSKA 66, 11-001 DYWITY 
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2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem 

Zamawiającego oraz dopiskiem „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – BUDOWA HALI.” 

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia: 25.08.2017 do godziny 15:00. 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu ULTRON w Dywitach (o 

złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego). 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJI O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU 

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Cena brutto, okres gwarancji. 

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów: 

1) Kryterium ceny = Cena brutto, zostanie ocenione według następującego wzoru:  

KC = CM/C x 95 (waga) 

gdzie: 

KC - kryterium ceny 

CM - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert 

C - cena brutto w PLN analizowanej oferty. 

2) Kryterium gwarancji = Okres gwarancji, zostanie ocenione według następującego wzoru:  

KG = G/GM x 5 (waga) 

gdzie: 

KG - kryterium gwarancji 

GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące, 

G - termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące. 

Oferta Podmiotu, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin 

gwarancji będzie krótszy aniżeli 36 miesięcy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie. 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych 

jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena + kryterium okres gwarancji. 

4. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do 

porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto za 

realizację przedmiotu Zamówienia. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej 

ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium cena i okres gwarancji). 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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6. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 

100 pkt. 

7. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli: 

- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 

- oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia, 

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 
 
XI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ  Z OFERTĄ 

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: 

1. Zaświadczenie KRS / CEIDG, 

2. Wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania, 

3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub 

uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez nota-riusza lub przez organ 

równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Podpisane oświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Urząd Skarbowy), i w opłacaniu składek (ZUS) 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania, 

5. Parafowany wzór umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania, 

6. Podpisana klauzula poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania, 
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X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

3. Załącznik nr 3  - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Urząd Skarbowy), i w opłacaniu składek 

(ZUS) 

4.  Załącznik nr 4 - Wzór umowy o roboty budowlane. 

5. Załącznik nr  5 - Klauzula poufności wraz z deklaracją. 
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Załącznik nr 1  
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
(pieczęć firmowa oferenta) 
 
Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci firmowej):  
Nazwa :  
Siedziba:   
Nr telefonu /faks:   
nr NIP:  
nr REGON:.  
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 

ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI 
Adres Zamawiającego 
UL. OLSZTYŃSKA 66, 
11-001 DYWITY 
NIP: 739-204-27-86 
 

I. Zobowiązania Oferenta: 
 
Zobowiązuję się wykonać następujący przedmiot zamówienia: 
 
Budowa budynku usługowo-warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu (pod klucz). (1 szt.) 
 
 

1. cena wykonania całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia w kwocie: 

 
cena netto: ……………………………………… 
 
podatek VAT: …………………………………… 
 
cena brutto: …………………………………….. 
                                                    
 

2. okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia:  
 
…………………………………………………. (liczba miesięcy) 
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II. Oświadczenia Oferenta: 
 

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy i spełniamy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.  

3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 

4. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał 

techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w ciągu minimum 90 dni liczonych od upływu terminu składania 

ofert.   

7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe. 

8. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

9. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie upadłości, ani likwidacji; 

10. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego 

zamówienia oraz posiadamy możliwości techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i posia-

damy zasoby kadrowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy  

 
skontaktować się z  …………………………………………………………….……….. 
                                 (imię i nazwisko wyznaczonej osoby ze strony oferenta). 

 

 
 
Załączniki do formularza ofertowego: 
 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
3. ………………………………………….. 
4. ……………………………………………. 
5. ………………………………………….. 
6. ………………………………………….. 

 
 
 
……………………………………………………………. 
(Miejscowość i data) 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
OFERENT: 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
(Pełna nazwa i adres korespondencyjny) 
Telefon: ……………………………………... 

Fax: ………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………….. 

…..……………………………………………. 

..………………………………………………. 

………………………………………………… 

(Osoba do kontaktów, imię nazwisko, e-mail) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 
 
 
 
 
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………. Oświadczam, że  

…………………………………………………………………………………..(nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

 

 

 
 
 
………………………………………………                 ………………….………………..…………………….. 
(Miejscowość i data)                                                (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 
 
OFERENT: 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
(Pełna nazwa i adres korespondencyjny) 
Telefon: ……………………………………... 

Fax: ………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………….. 

…..……………………………………………. 

..………………………………………………. 

………………………………………………… 

(Osoba do kontaktów, imię nazwisko, e-mail) 

 

Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Urząd Skarbowy), i w opłacaniu składek (ZUS) 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………. Oświadczam, że  
…………………………………………………………………………………..(nazwa oferenta) nie posiadam zaległości w opłacaniu składek 
ZUS oraz w opłacie podatków w Urzędzie Skarbowym. 

Oświadczam również, że……………………………………………(nazwa oferenta) nie jest w stanie likwidacji ani upadłości. 

Należne składki  i podatki opłacane są  na bieżąco. 

 

 

 

 

………………………………………………                 ………………….………………..…………………….. 
(Miejscowość i data)                                                (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 4  

      WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

 

Zawarta w Dywitach dnia ………….. roku pomiędzy: 

7. Ultron Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski z siedzibą w Dywitach przy ul. Olsztyńskiej 66, 

11-001 Dywity reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Krankowskiego  

Zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

8. ………………………………………….. z siedzibą w ……………………………… reprezentowanym przez: 

……………………………………………… 

zwanym dalej  Wykonawcą,. 

 

Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z przekazanym przez Inwestora projektem 

budowlanym i zasadami wiedzy technicznej oraz przekazania następującego obiektu Budowa budynku usługowo-

warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu (pod klucz), który będzie znajdować się na działkach nr 802,818/3 

i części działki nr 801 obr. 5 gm. Dywity przy ul. Olsztyńskiej 66. 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz doświadczenie konieczne do wyko-

nania ww. obiektu. 

 

§ 2 

Dokumentacja 

1. Projekt budowalny, dokumentacja techniczna, kosztorys ofertowy stanowią załącznik nr 1 niniejszej umowy oraz są 

jej integralną częścią. 

2. Zamawiający oświadcza, że uzyskał decyzje i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rozpoczęc ia 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

prac budowlanych w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o takiej konieczności przez Wykonawcę. 

4. Projekt obiektu, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty wymienione w ust. 1 zostaną wydane w całości w 

dniu podpisania niniejszej umowy. 

5. Harmonogram robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy oraz jest jej integralną częścią. 
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§ 3 

Oddanie terenu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni od daty podpisania umowy. 

2. Z przekazania terenu budowy Zamawiający sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli 

obu stron. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) wyposażenia zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów 

składowych, 

b) utrzymywania terenu budowy w czystości i porządku, 

c) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i spełnienia wymagań ochrony środowiska, 

d) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia 

terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania, 

e) przedstawienia Zamawiającemu testów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń 

i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 

f) zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy zgodnie z 

właściwymi przepisami BHP. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy w okresie od 

chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego obiektu. 

 

§ 4 

Rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych 

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia prac budowlanych najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. W przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od daty ustalonej w § 3 ust. 1, Zamawiający 

może odstąpić od umowy, informując o tym na piśmie Wykonawcę. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

- Wykonawca nie dokonał ubezpieczenia w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

- Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 3 dni 

robocze. 

4. Termin zakończenia robót budowlanych strony ustalają na dzień 28.02.2018r.  

5. Odbiór końcowy obiektu nastąpi w ciągu 5 dni od daty ustalonej w ust. 3. Odbiór nastąpi w formie protokołu z 

uwzględnieniem postanowień § 8. 

6. Zastrzega się możliwość przedłużenia maksymalnego terminu realizacji zamówienia. Nie może to wpłynąć na 

zmianę zaoferowanej ceny przedmiotu zamówienia, jeśli zmiana terminu realizacji zamówienia wynika z przyczyn 

leżących po stronnie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania przyczyn uzasadniających zmianę 

terminu realizacji zamówienia. Zmiana ta nie powinna także skutkować skróceniem okresu gwarancji. 

7. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny te będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, i w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu 
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zamówienia, tylko wtedy gdy wykonanie prac w tym okresie nie jest możliwe, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

- Za „Siłę Wyższą”  będą uważane przyczyny oraz zdarzenia będące poza kontrolą stron, których nie można 

przewidzieć, a jeśli można je przewidzieć, których nie można uniknąć, które mogą okazać się (zaistnieć) po 

zawarciu Umowy. „Siła Wyższa” obejmuje takie przypadki jak: bunt, mobilizację wojenną, zamieszki cywilne i 

blokady, embarga, trzęsienia ziemi, powodzie, pożar lub inne naturalne klęski żywiołowe. Strajki generalne – 

ogólnopolskie będą uznane za siłę wyższą wówczas, gdy  będą ogłoszone i poparte przez Związki Zawodowe. 

    - Działanie „Siły Wyższej” zwalnia strony z obowiązku wypełnienia w terminie zobowiązań umownych w całości 

lub częściowo, o ile można dowieść, że działanie to w sposób decydujący wpływa na powstanie zwłoki w 

wykonaniu dostaw umownych. Fakt taki wymaga dowodu w formie zaświadczenia każdej ze stron 

poświadczonego przez władze lokalne danego obszaru. 

   -   Strony wzajemnie powiadamiają się o działaniu „Siły Wyższej”  listem poleconym w ciągu siedmiu dni od daty 

jej wystąpienia. 

    Bez wymienionego wyżej zawiadomienia o zaistnieniu  „Siły Wyższej”  przypadki, do których jedna ze stron 

zgłosi roszczenia, aby uznać je za przypadki „Siły Wyższej”, nie będą przez stronę drugą za takie uznane. 

   -  W ciągu miesiąca od daty otrzymania wspomnianego w ust. 3. zawiadomienia Strony spotkają się celem 

uzgodnienia działań, które należy podjąć dla uniknięcia dalszej zwłoki w wykonaniu Umowy. 

8. Zastrzega się możliwość dokonania zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku 

zastąpienia ich rozwiązaniem bardziej korzystnym dla Zamawiającego – bez zmiany wysokości wynagrodzenia 

wynikającego z umowy. Wszystkie zmiany, o których mowa powyżej będą dokonywane za zgodą Zamawiającego, w 

drodze aneksu do umowy. 

 

§ 5 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu jego maszyn i narzędzi. 

2. W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy 

energię elektryczną oraz wodę, przekazać dziennik budowy, a także zapewnić nadzór inwestorski. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego oraz 

nieruchomości sąsiednich oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

 

§ 6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Składanie materiałów budowlanych na placu budowy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo przed 

zniszczeniem i kradzieżą. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub kradzież powierzonych mu materiałów 

budowlanych w czasie kiedy ekipa budowlana powinna przebywać na budowie. 

2. Wykonanie przedmiotu  umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w 

zakresie przepisów BHP i Ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 

3. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w 
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zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców. 

4. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych. 

Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. 

5. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez: 

a) ochronę mienia w okresie prowadzenia prac 

b) oznakowanie terenu budowy, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) usuwanie awarii związanych z wykonywaną pracą budowlaną. 

6. Informowanie Zamawiającego i Kierownika Budowy o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienia terminu , zakończenie wykonania niniejszej Umowy. 

7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zobowiązuje się tak zabezpieczyć 

wykonaną część obiektu, aby nie doszło do jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu 

w terminie ustalonym na odbiór robót. 

 

§ 7 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które 

termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie 

Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu 

zakończenia robót. 

§ 8 

Odbiór częściowy i końcowy obiektu 

Odbiór poszczególnych etapów robót będzie dokonany przez Zamawiającego, w obecności Kierownika w terminie 3 

dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia danego etapu. Dokumentem stwierdzającym dokonanie 

odbioru jest Protokół częściowy odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy i 

Harmonogram wykonanych prac stanowiący załącznik nr 5. 

Odbiór końcowy  robót będzie dokonany przez Zamawiającego, w obecności Kierownika w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru jest Protokół 

końcowy odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do wykonanych robót w terminie 7 dni od dokonania odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni usunąć wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady, jak i 

przyczyny ich powstania z winy Wykonawcy. 

5. Usunięcie wad jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy. 

6. W przypadku nieusunięcia wad w oznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo je usunąć w zastępstwie 

Wykonawcy na jego koszt. 

7. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia w toku wykonywania poszczególnych prac. 

     W przypadku stwierdzenia wad, zamawiający zgłosi zastrzeżenia Wykonawcy. Do usunięcia wad stosuje się 

postanowienia niniejszego paragrafu. 
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§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający przewiduje wpłatę zaliczki oraz finansowanie etapami na podstawie protokołów częściowych i po 

zakończeniu i odbiorze końcowym. 

2. Za wykonanie obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ………………………..  (słownie: …………………………. złotych), powiększone o należny podatek VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowy odbioru robót budowlanych, stwierdzający 

wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek lub potwierdzający usunięcie wszystkich wad i usterek.  

4. Podstawą zapłaty będzie faktura częściowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.  

5. Termin płatności faktury częściowej wynosi do 30 dni, od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.  

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy i 

odbiorze końcowym. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie 

prac bez wad i usterek lub potwierdzający usunięcie wszystkich wad i usterek.  

8. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 30 dni, od dnia przekazania faktury Zamawiającemu. 

9. Warunkiem podpisania protokołu końcowego, oprócz prawidłowego i bezusterkowego wykonania robót, będzie 

wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych, w szczególności dostarczenie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej. 

10. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego. 

11. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej 

przez Wykonawcę fakturze VAT. 

12. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykonane zostaną bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie  

Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia niniejszej umowy od wszelkich ryzyk budowlanych.  

 

§ 11 

Gwarancja: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane i montażowe na okres …….. miesięcy, 

rozpoczynającej się z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

2. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad serwisu 

gwarancyjnego: 

- usunięcia wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin 

ten za zgodą Zamawiającego może być wydłużony, 

- przyjmowanie zawiadomienia o wadach w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 faksem lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 12 

Rękojmia 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych 

materiałów i urządzeń w terminie ………… miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania robót przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeśli zgłosi wadę 

przed upływem tego terminu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 

gwarancji. 

4. Strony dokonują przeglądów gwarancyjnych na koniec każdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiający wyznaczy 

termin przeglądów gwarancyjnych, informując o tym Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem. Niezbędny do 

przeprowadzenia przeglądu sprzęt i materiały Wykonawca zapewni na własny koszt. 

5. Stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstałe w czasie obowiązywania gwarancji i 

rękojmi oraz wykazane podczas przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia. Powyższe nie niweczy 

uprawnień Zamawiającego z tytułu kar umownych za nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie. 

 

§ 13 

Kara umowna 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót, bez uprzedniego powiadomienia, 

Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 1% brutto (słownie: jeden procent) za 

każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru, bez 

uprzedniego powiadomienia, Zamawiającemu  przysługuje możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 1% 

brutto (słownie: jeden procent) za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu przekazania terenu robót, Wykonawcy przysługuje 

możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 1% (słownie: jeden procent) za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru końcowego robót,  Wykonawcy 

przysługuje możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 1% brutto (słownie: jeden procent)  za każdy dzień 

zwłoki. 

5. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na 

zasadach ogólnych określonych w art. 471 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

7. W przypadku naliczenia kary Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

§ 14 
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Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z jakichkolwiek przyczyn, które nie wynikają z winy Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca zwróci Zamawiającemu zapłaconą zaliczkę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy w przypadku 

odstąpienia przez  Zamawiającego od umowy z przyczyn, które wynikają z winy Zamawiającego. W tym przypadku 

Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu udokumentowanych kosztów związanych z realizacją umowy. 

 

§ 15 

1. Kierownikiem budowy będzie ………………………. 

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ………………………….. 

 

§ 16 

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wykrycia wady. 

2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy 

powołani przez strony 

3. W razie stwierdzenia wady, zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie 

wady stwierdza się protokołem 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozstrzygnięte polubownie między Stronami. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

budowlane. 

6. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

………………………………                                                                   …………………………………….. 
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Zamawiający                                                                                           Wykonawca 
(podpis)                                                                                                   (podpis) 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

 

1. Załącznik nr 1 – Projekt Budowy. 

2. Załącznik nr 2 – Protokół częściowy odbioru robót budowlanych. 

3. Załącznik nr 3 – Protokół końcowy odbioru robót budowlanych. 

3. Załącznik nr 4 – Harmonogram robót. 

4. Załącznik nr 5 – Harmonogram wykonanych prac. 
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 Załącznik nr 2 do umowy 
PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWY ODBIORU ROBÓT BUDOWANYCH 

 
Sporządzony dnia............................ w ..................................... 

w sprawie odbioru częściowego   ……................................. .................... …………….................. 

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

 

wykonanej wg umowy  nr................... z dnia ...................... 

 Skład komisji: 

Wykonawca 

…………………………………………………… 

Przedstawiciele: 

1. .............................................................      ............................................................ 

2. ............................................................       ............................................................. 

  Imię i Nazwisko               Stanowisko 

 

Zleceniodawca 

Ultron zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski 

Przedstawiciele: 

1. .............................................................      ............................................................ 

2. ............................................................       ............................................................. 

  Imię i Nazwisko               Stanowisko 

 

Ustalenia Komisji dotyczące wyników pracy: 

a) praca została wykonana zgodnie z umową. 

b) w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności: 

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

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

Inne wnioski komisji: 

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

………………………………….. …………………………. 

Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad  

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Członkowie:      

Przedstawiciele Wykonawcy:   Przedstawiciele Zamawiającego:    

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

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

podpisy      podpisy 
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Załącznik nr 3 do umowy 
PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU ROBÓT BUDOWANYCH 

 
Sporządzony dnia............................ w ..................................... 

w sprawie odbioru częściowego   ……................................. .................... …………….................. 

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

 

wykonanej wg umowy  nr................... z dnia ...................... 

 Skład komisji: 

Wykonawca 

…………………………………………………… 

Przedstawiciele: 

1. .............................................................      ............................................................ 

2. ............................................................       ............................................................. 

  Imię i Nazwisko               Stanowisko 

 

Zleceniodawca 

Ultron zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski 

Przedstawiciele: 

1. .............................................................      ............................................................ 

2. ............................................................       ............................................................. 

  Imię i Nazwisko               Stanowisko 

 

Ustalenia Komisji dotyczące wyników pracy: 

a) praca została wykonana zgodnie z umową. 

b) w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności: 

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

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

Inne wnioski komisji: 

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

………………………………….. …………………………. 

Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad  

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Członkowie:      

Przedstawiciele Wykonawcy:   Przedstawiciele Zamawiającego:    

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

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

podpisy      podpisy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4  do umowy                     HARMONOGRAM ROBÓT.          

Obiekt: Budowa budynku usługowo-warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu (pod klucz), który będzie znajdować się na działkach nr 802,818/3 i części działki 

nr 801 obr. 5 gm. Dywity przy ul. Olsztyńskiej 66 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do umowy HARMONOGRAM WYKONANYCH PRAC 

Obiekt: Budowa budynku usługowo-warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu (pod klucz), który będzie 
znajdować się na działkach nr 802,818/3 i części działki nr 801 obr. 5 gm. Dywity przy ul. Olsztyńskiej 66 

POZ. ELEMENT 
WARTOŚD ELE-
MENTU 

% WYKONANEJ 
PRACY 

KWOTA DO ZA-
FAKTUROWANIA 

          

1 PRZYGOTOWANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ 

1.1 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI DESZCZOWEJ        

1.2 PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ        

1.3 PRACE ZIEMNE        

2 BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH       
 

2.1 FUNDAMENTY        

2.2 POSTAWIENIE KONSTRUKCJI    
 

2.3 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE        

2.4 DACH, ELEWACJA    
 

2.5 WYKOOCZENIE WNĘTRZ    
 

2.6 PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ        

2.7 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ        

2.8 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ        

3 INSTALACJE        

3.1 
INSTALACJE I URZĄDZENIA KANALIZACYJNE I WODO-
CIĄGOWE        

3.2 INSTALACJE I URZĄDZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO        

3.3 INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ        

3.4 INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE        

3.5 
INSTALACJE I URZĄDZENIA TELETECHNICZNE I TECHNIKI 
INFOMATYCZNEJ        

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU        

4.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU        
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Załącznik nr 5 

 
OFERENT: 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
(Pełna nazwa i adres korespondencyjny) 
Telefon: ……………………………………... 

Fax: ………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………….. 

…..……………………………………………. 

..………………………………………………. 

………………………………………………… 

(Osoba do kontaktów, imię nazwisko, e-mail) 

 

 

Klauzula poufności informacji 

Dotyczy:  

Projektu pt. „Uruchomienie produkcji nowych i udoskonalonych urządzeo ultradźwiękowych  

i natryskowych przy wykorzystaniu wyników prac badawczo-rozwojowych” w ramach  Regionalnego Programu Ope-

racyjnego województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego,  1.5.1  - „Wdrożenie wyników prac B+R” dotyczące firmy ULTRON ZAKŁAD 

URZĄDZEO ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI z siedzibą w Dywitach. 

 

1. Ofertujący zobowiązuje się: 

1.1. Do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania  

i Niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony,  

a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowie się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy 

okazji współpracy w związku z przygotowaniem oferty, niezależnie od formy przekazania/ pozyskania tych in-

formacji i ich źródła. Przepis ten dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywa-

nia informacji oraz dokumentacji określonej  

w załączonej „Deklaracji w zakresie poufności informacji”, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 

11 ust 4 Ustawy  o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

1.2. Wykorzystywad informacje, o których mowa w ust. 1.1 jedynie w celach określonych ustaleniami przez Strony w 

związku z przygotowaniem oferty.  

1.3. Podjąd wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje występująca po 

stronie Ofertującego nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno  

w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Stro-
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ny, której informacja lub źródło dotyczy. Ofertujący, który przekazuje informacje drugiej Strony, odpowiada za 

osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak za własne działanie lub zaniechanie, w szcze-

gólności ponosi odpowiedzialnośd za zachowanie przestrzegania postanowieo ust. 1.1 i 1.2. 

1.4. Ujawniad informacje, o których mowa w ust 1.1. jedynie tym pracownikom, współpracownikom  

i doradcom Ofertującego, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w za-

kresie, w jakim odbiorca informacji musi mied do nich dostęp dla celów określonych w ust 1.2.  

2. Postanowienia ust 1.1 – 1.4 nie będą miały zastosowania do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:  

2.1. są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej   wiadomości; 

2.2. są znane Ofertującemu przed przystąpieniem do czynności związanych  

z przygotowaniem oferty lub zostały uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem, bez ograniczeo do ich ujaw-

niania; 

2.3. zostaną ujawnione przez Ofertującego za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;  

2.4. zostaną ujawnione przez Ofertującego ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie  

z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, ze podjęte zosta-

ły rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji;  

2.5. zostały uzyskane przez Ofertującego niezależnie od czynności związanych 

 z przygotowaniem oferty.  

3. Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 

obowiązuje również po wygaśnięciu terminu procedury przetargowej. 

4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa  w ust 1.1 przez Ofertu-

jącego druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania  

w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszej klauzuli mogą stanowid informacje poufne  

w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 9 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). 

Ujawnienie ww. informacji poufnych podlega odpowiedzialności karnej określonej  

w Ustawie. 

 

 

 

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

(Miejscowośd i data)                                                (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Deklaracja w zakresie poufności informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

 

 

Ja niżej podpisana(y) ……………………………………….. legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………… jako 

pracownik firmy …………………………………….. z siedzibą w…………………………………………… wraz z moimi pracownikami zo-

bowiązuję się: 

 

Zachowad w ścisłej tajemnicy i nie udostępniad innym podmiotom wszelkie informacje poufne w szczególności tech-

niczne i technologiczne, uzyskane w związku z udziałem w procedurze przetargowej dotyczące realizowanego przez 

ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEO ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI projektu pt.: „Uruchomienie produkcji 

nowych i udoskonalonych urządzeo ultradźwiękowych i natryskowych przy wykorzystaniu wyników prac badawczo-

rozwojowych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  1.5.1  - „Wdrożenie 

wyników prac B+R” dotyczące firmy ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEO ELEKTRONICZNYCH KRZYSZTOF KRANKOWSKI z 

siedzibą w Dywitach – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 

 

Informacje poufne obejmują w szczególności: 

1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego tj. Projekt budowlany, opis techniczny, rysunki oraz wykaz prac. 

 

 

 

 

………………………………………………                 ………………….………………..…………………….. 
(Miejscowość i data)                                                (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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