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Zator, dnia 09.08. 2018 r. 

Zam.Publ.6/2018 

L. dz.705/2018 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące wyboru wykonawcy ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator  

w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek   

 

 

 Inwestycja planowana jest w ramach operacji pt. „Zabezpieczenie magazynów rybnych oraz stawów 

hodowlanych przed kłusownictwem poprzez modernizację ogrodzenia i instalację systemu monitorującego”  

realizowanej przez Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza w Olsztynie w ramach umowy o dofinansowanie nr 00019-6523.2-SW0610027/17/18  

z 13.06.2018 r. w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”  

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.  

 

Niniejszej zapytanie ofertowe nie jest przeprowadzane w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579.t.j. z dnia 2017.08.24), zgodnie z art. 4 pkt. 8 wyżej opisanej ustawy 

(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro). 

Zamówienie przeprowadzane jest w trybie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, zgodnie z wyżej opisaną 

umową o dofinansowanie.  

Zamawiający zaprasza do składania ofert na przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego.   

 

l.p.   

I  Dane 

Zamawiającego 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. 

Stanisława Sakowicza w Olsztynie, adres: Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator, 

REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079, tel.: (33) 8412 128, Fax: (33) 8410 

585, e-mail: fishrzd@man.pl; biuro@rzdzator.pl; strona internetowa: 

www.rzdzator.pl 

II Miejsce 

upublicznienia 

Zapytania 

Ofertowego  

Strona www Zamawiającego: www.rzdzator.pl (zakładka przetargi) 

III Data 

upublicznienia 

Zapytania 

Ofertowego  

09 sierpnia 2018  

IV Przedmiot 

zamówienia 

Wykonanie ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD 

Zator w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż 

ogrodzenia, bram i furtek    

V Szczegółowy opis 

przedmiotu 

zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który wykona roboty 

budowlane, jak również dostarczy oraz dokona montażu nowego ogrodzenia w 

ramach realizacji operacji pt. „Zabezpieczenie magazynów rybnych oraz stawów 

hodowlanych przed kłusownictwem poprzez modernizację ogrodzenia i instalację 

systemu monitorującego” zgodnie z przedmiarem robót będącym integralną częścią 

Zapytania Ofertowego (załącznik nr 3) oraz poniższym opisem przedmiotu 

zamówienia.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

A. Roboty rozbiórkowe:  
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1) w ich ramach należy dokonać demontażu zniszczonego ogrodzenia z siatki 

o wysokości 1,5 m na słupkach o rozstawie 2,1 m z rur stalowych  

o średnicy 70mm (ilość: 842 m); 

B. Ogrodzenie (dostawa i montaż wraz z pracami budowlanymi – wykonanie  

w miejsce rozebranego ogrodzenia nowego ogrodzenia): 

1) wykonanie otworów i osadzenie słupków stalowanych w betonie (ilość: 

403,52 szt.); 

2) dostawa i montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej, oczka 6x6, drut fi  

2,8-3, wys. 1,5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,4 

m obsadzonych w betonie w gruncie o głębokości min. 100 cm (ilość: 

968,2 m).  

C. Bramy i furtki (dostawa i montaż wraz z pracami budowlanymi):  

1) brama wjazdowa przesuwna wys. 1,5 m, szer. 4,0 m na gotowych słupkach 

(ilość: 3 kpl); 

2) furtki wys. 1,5 m, szer. 1,0 m na gotowych słupkach (ilość: 2 kpl); 

3) wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5 m i głębokości 1,5 m o ściankach 

pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 

kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym pod 

ławy fundamentowe (ilość: 11,2 m3); 

4) wywóz ziemi samochodami samowyładowczym do 1 km, grunt kategorii 

IV (ilość: 11,2m3); 

5) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m (ilość: 

11,2 m3). 

 

Wyżej opisane bramy wjazdowe oraz furtki będą zabetonowane na ławie betonowej 

o głębokości min. 100 cm. 

 

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się na terenie Gospodarstwa 

Rybackiego w Spytkowicach - realizowane będzie na działce nr 759 obręb 

Spytkowice (KR1W/00061882/1).   

VI Postanowienia 

ogólne  

1. Ofertę może złożyć podmiot spełniający warunki określone w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym.  

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w 

PLN.  

3. Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego stanowią jego integralną 

część. 

4. Wykonawca zwany jest również jako „Oferent”.  

 

VII Termin 

wykonania 

przedmiotu 

zamówienia   

1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 30 

września  2018 roku.  

2. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się termin 

podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół 

końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez obie strony, jest 

podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę. Faktura płatna w terminie 

15 dni liczonych od momentu jej prawidłowego wystawienia i doręczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

VIII Opis sposobu 

przygotowania 

oferty  

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać 

sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.  

2. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

3. Oferta powinna zawierać:  

a) oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie całego Przedmiotu Zapytania 

Ofertowego (cena ryczałtowa); 

b) termin ważności oferty - 30 dni, liczonych od terminu składania ofert; 

c) nazwę i adres wykonawcy, telefon/e-mail oraz numer NIP/KRS/REGON,  

o ile dany numer identyfikacyjny wykonawca posiada oraz podpis 

wykonawcy (odpowiednio osoby uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy);   

d) datę sporządzenia oferty. 
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e) klauzule dotyczącą możliwego przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych przez Oferenta zgodnie z przepisami RODO o treści:  

„Oświadczam, że oferent wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie wyżej 

opisanego zamówienia, o ile takie dane zostały przez oferenta pozyskane” 

4. Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

a) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

według wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

b) Aktualny odpis z dokumentów rejestrowych Oferenta (KRS/CEIDG lub 

inny tożsamy dokument). 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.  Zamawiający 

może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania złożoną ofertą. W przypadku zmiany terminu składania ofert, bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem pierwotnego terminu 

składania ofert, chyba że Oferent wyrazi zgodę na to, iż termin ten rozpoczyna 

bieg od upływu zmienionego (nowego) terminu składania ofert. 

IX Opis sposobu 

obliczania ceny 

(wynagrodzenia) 

Cena (wynagrodzenie) oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania 

zamówienia w tym również koszty towarzyszące wykonaniu prac. Cena ma 

charakter ryczałtowy. 

X Miejsce i termin 

złożenia oferty 

1. Oferty można składać do dnia 27 sierpnia2018 roku do godziny 12.00 

(termin składania ofert).  

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub 

osobiście (również przez posłańca) w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej 

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, z tytułem: 

„Oferta na wykonanie ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie 

Spytkowice RZD Zator w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, 

dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek” na adres Zamawiającego: 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze, Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator, z dopiskiem na 

kopercie: „Nie otwierać przed godz. 12.01 w dniu 27 sierpnia 2018 roku 
(miejsce składania ofert).  

3. Wiążąca jest data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do Zamawiającego na 

adres wskazany w pkt. 2 powyżej. Biuro Zamawiającego czynne jest w godz. 

7,00  do 15,00  od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy).  

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez jej otwierania.  

5. Na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy.  

6. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian (zawierające zmiany, poprawki, 

modyfikacje czy uzupełnienia do złożonej oferty) przed terminem składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznaczonej kopercie 

oznakowanej napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone napisem „Zmiana” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 

do oferty.  

7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych 

samym zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji czy uzupełnień 

z dodatkowym napisem na kopercie: „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności 

złożenia koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.  

XI Termin otwarcia 

ofert i 

rozpatrzenia 

Zapytania 

1. Termin otwarcia i rozpatrzenia ofert: do 7 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (tj. do dnia wyboru 
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Ofertowego najkorzystniejszej z nich).  

3. Wyniki zostaną opublikowane do 7 dni w sposób w jaki zostało opublikowane 

Zapytanie Ofertowe.  

4. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy 

Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

6. Z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie 

podpisana umowa, o treści określonej w załączniku nr 4 do Zapytania 

Ofertowego.  

7. Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania Umowy Oferentowi, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

XII Warunki udziału  Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym, zdolnością finansową i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego, zdolności finansowej i osób zdolnych 

do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca:  

a) zapewni, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 

związanym z przedmiotem Zapytania Ofertowego; 

b) zapewni, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu Zapytania Ofertowego; 

c) zapewni, iż dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym 

pozwalającym na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, 

d) zapewni, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli lub będzie 

pozwalała na wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego 

oświadczenia stanowiącego element Formularza oferty – Załącznika nr 2 do 

Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

 

2. Wykonawca podlega odrzuceniu (wykluczeniu) z udziału w postępowaniu w 

przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich 

imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy, a Wykonawcą, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania 

żadnej oferty. 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego 

oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 do 

Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 
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Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów 

potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków od każdego z 

Oferentów, którzy złożą ważna ofertę.    

XII Przesłanki 

odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego lub  

b) została złożona przez podmiot: niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu lub powiązany osobowo lub kapitałowo określonym w pkt. XI  

Zapytania Ofertowego. 

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu 

Ofertowym. 

XIV Opis kryteriów i 

sposobu oceny 

ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania; 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

kryterium: cena – waga 100%. 

3. Obliczenia w wyżej opisanym kryterium dokonane będą z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Wyjaśnia się, że cena to wartość wyrażona w 

jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT (cena brutto). Oferta 

może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Ważna oferta dotycząca wyboru 

Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

4. Oceny Zamawiający dokona na podstawie następującego wzoru:  

„cena”: C = (Cn / Co) x 100     

gdzie: 

C = liczba punktów przyznanych danej ofercie 

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 

Co = cena (brutto) oferty ocenianej 

XV Dodatkowe 

postanowienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie (nie obowiązek) do 

a) zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy w wyniku 

przeprowadzonego Zapytania Ofertowego bez wyboru żadnej oferty; 

b) zmiany warunków udzielenia zamówienia, a w przypadkach, w których 

zmiany mogłyby mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert 

Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny 

na wprowadzenie przez Oferentów zmian w ofercie; dokonaną zmianę 

Zamawiający upubliczni na stronie internetowej, na której upubliczniono 

Zapytanie Ofertowe 

c) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – w każdym czasie aż 

do momentu podpisania Umowy z wybranym wykonawcą; a także w 

przypadku, gdy potencjalni wykonawcy nie złożyli co najmniej dwóch 

ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

d) uzależnienia podpisania Umowy z wybranym od uprzedniej zgody 

jednostki finansującej projekt objęty umową o dofinansowanie, o której 

mowa na wstępie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych wyjaśnień i 

informacji od Oferentów dotyczących złożonych przez nich ofert.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, 

Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia.  

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

umowy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

(o ile jednostka finansująca projekt objęty umową o dofinansowanie, o której 

mowa na wstępie, wyrazi na to zgodę).  

5. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor dr 

inż. Jerzy Adamek, tel.: 602 464 243, 33 8412 128, e-mail: fishrzd@man.pl, 

biuro@rzdzator.pl.  

XVI RODO 1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str.1), „RODO”, informuję, że w zakresie danych objętych 

zakresem RODO:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w 

ramach postępowania ofertowego opisanego na wstępie niniejszego 

dokumentu; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w oparciu o art. 28 i n. 

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 oraz nr 508/2014; 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przedawnienia 

roszczeń oraz okres trwałości projektu realizowanego przez 

Zamawiającego, przy uwzględnieniu okresu możliwej kontroli 

prawidłowości wykonania projektu – zgodnie z zasadą konkurencyjnego 

wyboru wykonawcy –  w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym w oparciu o art. 28 i n. ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz nr 508/2014; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym wynikającym z w 

oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w oparciu o 

ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 oraz nr 508/2014, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z wyżej opisanej ustawy;   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych
1
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
2
;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, w tym zasadą konkurencyjności, oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

XVII Załączniki 1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. 

3. Przedmiar Robót 

4. Wzór umowy.  

 

Zapraszamy do składania ofert!    
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Zam.Publ.6/2018         Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczący wyboru wykonawcy ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator 

w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek   

 

Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta)  

Adres Wykonawcy   

NIP   

REGON  

KRS  

telefon/e-mail  

Dane Zamawiającego  Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Instytutu 

Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w 

Olsztynie, adres: Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator, 

REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego przez Zamawiającego  

na wybór wykonawcy ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator  

w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek
 
niniejszym 

oferuję realizację wykonania całego przedmiotu zamówienia określonego w powyższym zapytaniu ofertowym 

na warunkach i zasadach w nim określonych:  

 

za ryczałtową cenę: 

 ___________________________ netto (słownie: ________________________________________ ) 

___________________________ brutto  (słownie: ________________________________________ ) 

 

Termin ważności oferty wynosi 30 dni. 

 

Oferent oświadcza, że:  

a) zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego oraz załączników do niego dołączonych i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte. 

b) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz 

uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia; 

c) w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy, 

zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

d) zamówienie zostanie wykonane w terminie podanym w zapytaniu ofertowym; 

e) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
3
 wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie wyżej 

opisanego zamówienia, o ile takie dane zostały przez oferenta pozyskane.  

f) załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego 

Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

                                                           
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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2) aktualny odpis z dokumentów rejestrowych Oferenta (KRS/CEIDG lub inny tożsamy dokument). 

 

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

(miejscowość i data sporządzenia oferty)    podpis osoby/osób uprawniony do reprezentowania Wykonawcy 

Zam.Publ.6/2018          Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE WS. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

dotyczące  wyboru wykonawcy ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator 

w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta)  

Adres Wykonawcy   

NIP   

REGON  

KRS  

telefon/e-mail  

Dane Zamawiającego  Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Instytutu 

Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w 

Olsztynie, adres: Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator, 

REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego przez Zamawiającego  

na wybór wykonawcy ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator  

w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek
 
niniejszym   

Oferent oświadcza, że: 

 

1) Oferent posiada odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia/będzie 

posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia* 

2) Oferent posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z przedmiotem 

Zapytania Ofertowego. 

3) Oferent dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu Zapytania 

Ofertowego/dysponować będzie potencjałem technicznym pozwalającym na realizacje przedmiotu 

Zapytania Ofertowego* 

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwoli lub będzie pozwalała* na wykonanie zamówienia. 

5) Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
4
. 

                                           

                        

 
……………………..……………    ……………………..…………… 

(miejscowość i data)                     podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 

                                                           
4 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: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) 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. 
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*proszę niewłaściwe skreślić  

 

 

Zam.Publ.6/2018                                              Przedmiar robót                                          Załącznik nr 3 

 
Nr 

 
Podstawa 

 
Opis robót 

 
Jm. 

 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 

 Kosztorys Wykonanie ogrodzenia magazynów rybnych  
w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator  
w Spytkowicach 

    

 1 Element Roboty przygotowawcze     

 
1.1 

 
KNR 2-01 109/1 

 
Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste 

 
ha 

 
0,18 

  

   1.2 KNR 2-01 111/2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po 
wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie z 
wywiezieniem 

m2 1 800   

1.3 KNR 15-01 114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie, porost gęsty, twardy m2 2 000   

1.4 KNR 2-01 111/6 Oczyszczenie ternu z pozostałości po wykoszeniu z 
wywiezieniem 

m2 2 000   

 
Razem roboty przygotowawcze 

 

 2 Element Roboty rozbiórkowe     

 
2.1 

KNR 2-02 1804/11 analogia demontaż zniszczonego ogrodzenia z siatki o 
wysokości 1,5 na słupkach o rozstawie 2,1m z rur 
stalowych o średnicy 70mm 

m 842   

 
Razem roboty rozbiórkowe 

 

3 Element Ogrodzenie     

3.1 KNRW 2-02 1801/2 analogia Wykonanie otworów i obsadzenie słupków 
stalowych w betonie wraz z naciągami i obejmami oraz 
montaż podpór stalowych do słupków  

szt 403,42   

3.2 KNRW 2-02 1803/3 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, oczka 6x6, drut fi 2, 
8-3 mm, wys. 1,5 m na słupkach stalowych z 
kształtowników o rozstawie 2,4 m obsadzonych w 
betonie 

m 968,2   

 
Razem ogrodzenie 

 

 4 Element Bramy i furtki     

 
4.1 

KNRW 
2-02 1808/2 

analogia Brama wjazdowa wys.1,5m szer.4,0m na 
gotowych słupkach 

 
kpl. 

 
3 

  

 
4.2 

KNRW 
2-02 1808/2 

Analogia Furtki wys. 1,5m szer. 1,0m na gotowych 
słupkach 

 
kpl. 

 
2 

  

 
4.3 

KNRW 
2-01 310/2(1) 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi 
i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym pod 
ławy fundamentowe 

 
 

m
3 

 
 

11,2 

  

 
4.4 

KNR 4-01 108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 
km, grunt kategorii IV 

 
m

3 
 

11,2 
  

 
4.5 

KNRW 
2-02 201/1(1) 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, 
szerokość do 0,6m 

 
m

3 
 

11,2 
  

 
Razem bramy i furtki 

 

Razem wykonanie ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Rybackim Spytkowice 
netto 

  

 
Podatek VAT 23% 

  

 
Wartość kosztorysu brutto 
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Zam.Publ.6/2018         Załącznik nr 4 
 

UMOWA 
 
Zawarta w dniu ……… 2018 r. w Zatorze, pomiędzy: 
 
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie  

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

Pl. Kościuszki 5, 32-640 Zator 

NIP: 739-020-20-79   REGON: 000080192-00027 

reprezentowany przez dr. inż. Jerzego Adamka 

zwany dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………… 

reprezentowany przez 

…………………………………………… 

zwany dalej „Wykonawcą” 

 
Niniejsza Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych w ramach udzielenia zamówień poniżej 30.000,00 Euro, na podstawie zapytania ofertowego na 
„Wybór wykonawcy ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator w Spytkowicach 
obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek” do zadania pn.: „Zabezpieczenie 
magazynów rybnych oraz stawów hodowlanych przed kłusownictwem poprzez modernizację ogrodzenia i 
instalację systemu monitorującego” oraz oferty Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. W oparciu o przeprowadzone postępowanie o zamówienie w trybie zapytania ofertowego z dnia ……………… 
Zamawiający zleca wykonanie ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator w 
Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek, zgodnie z 
wyżej wymienionym zapytaniem ofertowym, a Wykonawca przyjmuje te roboty do wykonania. 

2. Przedmiot umowy obejmuje:  
D. Roboty rozbiórkowe:  

2) w ich ramach zostanie dokonany demontaż zniszczonego ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na 
słupkach o rozstawie 2,1 m z rur stalowych o średnicy 70mm (ilość: 842 m); 

E. Ogrodzenie (dostawa i montaż wraz z pracami budowlanymi – wykonanie w miejsce rozebranego 
ogrodzenia nowego ogrodzenia): 
3) wykonanie otworów i osadzenie słupków stalowanych w betonie (ilość: 403,52 szt.); 
4) dostawa i montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej, oczka 6x6, drut fi 2,8-3, wys. 1,5 m na 

słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,4 m obsadzonych w betonie w gruncie o 
głębokości min. 100 cm (ilość: 968,2 m).  

F. Bramy i furtki (dostawa i montaż wraz z pracami budowlanymi):  
6) brama wjazdowa przesuwna wys. 1,5 m, szer. 4,0 m na gotowych słupkach (ilość: 3 kpl); 
7) furtki wys. 1,5 m, szer. 1,0 m na gotowych słupkach (ilość: 2 kpl); 
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8) wykopy linowe o szerokości 0,8-1,5 m i głębokości 1,5 m o ściankach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym pod ławy fundamentowe (ilość: 11,2 m3); 

9) wywóz ziemi samochodami samowyładowczym do 1 km, grunt kategorii IV (ilość: 11,2m3); 
10) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m (ilość: 11,2 m3). 
Wyżej opisane bramy wjazdowe oraz furtki będą zabetonowane na ławie betonowej o głębokości min. 
100 cm. 

 

3. Miejsce wykonania przedmiotu Umowy znajduje się na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Spytkowicach 
- realizowane będzie na działce nr 759 obręb Spytkowice (KR1W/00061882/1).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z przedmiarem 
robót, zapytaniem ofertowym, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami sztuki 
budowlanej.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla 
realizacji niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem robót, zakresem przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich 
żadnych zastrzeżeń, a tym samym zobowiązuje się wykonać przedmiotu Umowy ze szczególnie należytą 
starannością. 

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście. 
 

TERMINY REALIZACJI 
§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się w ciągu 2 dni od podpisania umowy  
i udostępnienia miejsca robót budowlanych. 

2. Termin zakończenia całego przedmiotu Umowy ustala się do dnia ........ 2018 r. 
3. Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość do odbioru końcowego i 

ich przekazanie Zamawiającemu. 
 

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 3. 

Zamawiający udostępni protokolarnie Wykonawcy miejsce robót budowlanych w ciągu 2 dni od podpisania 
umowy. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 4. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) zorganizowanie miejsca robót budowlanych; 
b) ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;  
c) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu 

umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa osób trzecich; 

d) zabezpieczenie mienia znajdującego się na miejscu robót; 
e) utrzymanie miejsca robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, 

usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych w 
przeznaczonych do tego miejscach; 

f) po zakończeniu robót, uporządkowanie miejsca robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 
ustalonym na odbiór robót; 

g) uwzględnianie wytycznych/zaleceń przedstawianych przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie z materiałów i urządzeń własnych.  
3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa.  
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy 
odbiorze końcowym, po przedstawieniu przez Wykonawcę takiego żądania. 

5. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania jakości wykonywanych robót, na żądanie Zamawiającego. 
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6. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej oraz 
uaktualnienia dokumentacji powykonawczej itp., o ile będą konieczne dla realizacji niniejszej Umowy. 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ………………  
 

WYNAGRODZENIE - PŁATNOŚCI 
§ 5. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z 
zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą Wykonawcy jest ryczałtowe wynagrodzenie umowne, które wynosi 
……………………zł netto, słownie: ……………………………………………………………………… (……………………………… zł 
brutto, słownie: …………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 Umowy jest niezmienne i obejmuje ono wszystkie koszty Wykonawcy 
związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy (wynagrodzenie ryczałtowe). 

3. Wynagrodzenie, wynikające z realizacji przedmiotu Umowy będzie płatne po podpisaniu protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz po 
otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 15 
dni od jej dostarczenia. Jeżeli zostały wypłacone Wykonawcy zaliczki, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, 
faktura, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie je uwzględniać.  

4. Faktura za wykonane i odebrane roboty, płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze.  

 
KARY UMOWNE 

§ 6. 
 
1. Strony ustalają, że Zamawianemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących 

przypadkach: 
a) za opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu wykonania prac objętych umową w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie Wykonawcy w zakończeniu wykonania prac objętych umową w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
c) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia, 

d) za niewykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

§ 7. 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu zamówienia określona 

w § 1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pisemnie, co wymaga potwierdzenia przez 

przedstawiciela Zamawiającego.  
3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 

przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 
a. jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu 

wyznacza termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy, 
b. jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na 

koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy, 
c. jeśli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.  
5. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający zleci 

zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich kosztem obciąży Wykonawcę.  
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6. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek i 
zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 
 

GWARANCJA   
§ 8. 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia o prawidłowym 

funkcjonowaniu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy od dnia 

bezusterkowego odbioru. 
3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 

będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. 
4. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, 

Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich kosztem obciąży Wykonawcę.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany danych adresowych lub kontaktowych jednej ze Stron wymagają powiadomienia drugiej 

Strony.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory związane z niniejszą umową na drodze polubownej, w 

przypadku braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony poddają rozpoznanie sporów związanych 
z niniejszą umową przez Sąd powszechny właściwy dla miasta Zator.  

6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część:  
a) zapytanie ofertowe; 
b) oferta Wykonawcy; 
c) KRS/CEIDG Wykonawcy.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla 
Wykonawcy. 

 

Podpisy: 

 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 

 


