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1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321, 28 00 307; fax. (063) 278 41 51 

www. pgkim-turek.pl; e-mail: pgkim-turek@pgkim-turek.pl 

 

 

2. Podstawowe definicje i skróty 

 

Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:  

 

1. „Zamawiający” – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  

2. „Wykonawca” – na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę 

prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 

udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego.  

3. „Ustawa” lub „PZP” – Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

4. „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób 

szczegółowy został opisany w dziale 4 niniejszego SIWZ.  

6. „Cena” – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późń. zm.). 

  

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przyjętego przez Zarząd 

Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z 

wykorzystaniem sieci GSM do przesyłu danych. 

1) W skład dostawy wchodzą: urządzenia do odczytu stanu wodomierza i bezpośredniego 

przesyłu danych w ilości 800 szt., (bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń- tzw. 

koncentratorów) na platformę zarządzającą Zamawiającego dla wodomierzy firmy ITRON  

będących w posiadaniu Zamawiającego,  

2) usługa telekomunikacyjna w ilości szt. 800, która powinna zapewnić łączność miedzy 

urządzeniem zamontowanym na wodomierzu, a platformą zarządzającą z wykorzystaniem 

sieci GSM.  

3) platforma zarządzająca zapewniająca przetwarzanie, rejestrowanie, archiwizowanie i 

przekazywanie na potrzeby Zamawiającego danych odczytanych z wodomierzy. Powinna 

zapewniać przekazywanie danych rzeczywistych oraz współpracować z funkcjonującym u 

Zamawiającego programem rozliczeniowym. Zamawiający informuje, iż wystarczające jest 

zdefiniowane w dostarczanej aplikacji pliku zgodnego ze standardem platformy 

Zamawiającego.  Opis struktury pliku tekstowego, który jest importowany przez system 

Zamawiającego:  
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1 Nr fabryczny licznika  

2 Data odczytu  

(YYYY-MM-DD)  

3 Stan licznika  

 

Wymagane jest by pola były oddzielone średnikami. 

4) Cena zakupu urządzenia nie może zostać zawarta w miesięcznej opłacie abonamentowej. 

Wykonawca powinien zapewnić dostawę innych elementów niewymienionych w 

Specyfikacji jeśli będą one niezbędne w celu zapewnienia działania całego systemu. 

 
2. Warunki dostawy  

 

Wymagania formalno-techniczne dotyczące urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy: 

 

1) Urządzenia do odczytu stanu wodomierza i bezpośredniego (bez pośrednictwa dodatkowych 

urządzeń - tzw. koncentratorów) przesyłu danych na platformę zarządzającą Zamawiającego 

dla wodomierzy firmy ITRON będących w posiadaniu Zamawiającego oraz dla minimum 

pięciu typów wodomierzy. 

2) Przekaz odczytu stanu wodomierza na platformę zarządzającą Zamawiającego powinien 

odbywać się co 24h. 

3) Odczyt powinien rejestrować się co 1 godz. 

4) Usługa telekomunikacyjna powinna zapewnić łączność między urządzeniem zamontowanym 

na wodomierzu, a platformą zarządzającą z wykorzystaniem sieci GSM. 

5) Platforma zarządzająca zapewniająca przetwarzanie, rejestrowanie, archiwizowanie i 

przekazywanie na potrzeby Zamawiającego danych odczytanych z wodomierzy. Powinna 

zapewniać przekazywanie danych rzeczywistych oraz współpracować z funkcjonującym u 

Zamawiającego programem rozliczeniowym. 

6) Zamawiający informuje, że dostawa urządzeń dotyczy wodomierzy w średnicach od DN 15 do 

DN 150. Zamawiający wyraża zgodę, aby w uzasadnionych przypadkach, dla średnic DN od 

50 – do 150 wykorzystywać fabryczny licznik impulsów producenta wodomierzy.  

7) Wydanie przedmiotu umowy nastąpi etapami, na podstawie sporządzonego harmonogramu.  

8) Dostawa urządzeń odbywać się będzie na koszt dostawcy. Termin dostawy zamówionych 

urządzeń nie może przekroczyć 30 dni. 

9) Kompatybilność, w zakresie budowy jak i sposobu przesyłu informacji, z wodomierzami 

stosowanymi przez Zamawiającego: ITRON oraz  5 innymi typami wodomierzy.  

10) Musi umożliwiać wizualny odczyt stanu wodomierza i jego numeru;  

11) Zabezpieczenie przed naruszeniem karty SIM przez osoby trzecie w formie jej zablokowania 

po wygenerowaniu automatycznego alarmu i zgłoszeniu przez Zamawiającego;  

12) Urządzenie musi zapewniać odczyt zgodny z faktycznym stanem wodomierza ; Zamawiający 

zgadza się by dokładność odczytu była zgodna z poziomem dokładności mierzenia przepływu 

wody przez wodomierz.  

13) Generowanie odczytów (zapamiętywanie stanu wodomierza na dany dzień miesiąca i 

przekazywanie tej informacji w innym terminie);  

14) Rejestracja próby zakłócenia polem magnetycznym wodomierza oraz generowanie 

automatycznego alarmu;  

15) Rejestracja próby rozłączenia urządzenia i wodomierza oraz generowanie automatycznego 

alarmu;  

16) Klasę szczelności IP68 przy pracy w pełnym zanurzeniu;  

17) Pracę urządzenia w warunkach i temperaturze działania wodomierza;  

18) Liczenie impulsów w przód i wstecz ( w obu kierunkach);  

19) Urządzenie musi odpowiadać przepisom ustawy telekomunikacyjnej i podlegać obowiązkowej 

ocenie zgodności z zasadniczymi wymogami;  

20) Urządzenia do zdalnego odczytu muszą mieć możliwość nieprzerwanego użycia w przypadku 

wymiany wodomierza;  
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21) Urządzenia do zdalnego odczytu muszą mieć możliwość przenoszenia i montowania między 

wodomierzami bez konieczności dodatkowego programowania;  

22) Wykonawca dostarczy instrukcję montażu urządzenia do zdalnego odczytu w języku polskim 

wraz z rysunkami lub zdjęciami ilustrującymi sposób montażu;  

23) Urządzenie może wystawać poza obudowę wodomierza nie więcej niż 60  mm w dowolnym 

kierunku; 

24) Urządzenia nie mogą wpływać na pracę i metrologię wodomierzy, co Wykonawca musi 

wykazać przedstawiając dokument wystawiony przez podmiot posiadający stanowisko 

pomiarowe zatwierdzone przez Główny Urząd Miar. Badanie nadajnika powinno być 

przeprowadzone zgodnie z procedurą obowiązującą podczas prawnej kontroli metrologicznej; 

25) Urządzenia powinny posiadać gwarancję min. 5 lat; 

 

3) Świadczone usługi telekomunikacyjne powinny spełniać następujące warunki:  

1) Muszą obejmować swoim zasięgiem pełen obszar miasta Turek i docelowo gminy Turek;  

2) Muszą posiadać pakietową transmisję danych i usługi SMS;  

3) Opłata abonamentowa za usługi telekomunikacyjne dla 1 karty SIM musi zawierać nie mniej 

usług niż 15 MB transmisji danych lub nie mniej niż 100 SMSów, wykorzystywanych 

zamiennie zależnie od realizowanej usługi;  

4) Wymagania dotyczące megabajtów danych i SMS dotyczy 1 karty SIM (numeru 

abonenckiego).  

5) Oplata abonamentowa winna być rozliczana w pakiecie tzn. niewykorzystane usługi w danym 

miesiącu dla niektórych kart SIM powinny być uwzględnione w rozliczeniu kart SIM 

przekraczających opłatę abonamentową;  

6) System musi umożliwiać Zamawiającemu dostęp online do wszelkich informacji dotyczących 

wskazań wodomierzy i przedstawiać je w prostej, przejrzystej oraz tabelarycznej formie.  

4. Pozostałe wymagania: 

1) Wszystkie urządzenia do zdalnego odczytu powinny pochodzić od jednego producenta i 

pracować w jednym systemie.  

2) W ramach wdrożenia Systemu Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personalnego 

Zamawiającego. Szkolenie obejmować będzie poprawność montażu nadajnika i obsługę 

usługi. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych  na wykonanie 

zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.  

 

Każdy z Wykonawców indywidualnych lub występujących wspólnie, mogą złożyć ofertę jedynie na 

całość przedmiotu zamówienia  

 

5. Termin wykonania zamówienia: - 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

     

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

warunków  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

 

       1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  

           prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

       2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

       3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

           zamówienia; 

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
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2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć 

oświadczenie stanowiące (załącznik nr 2 do SIWZ).    

 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

1. Sytuacja podmiotowa Wykonawców:  

 

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na  

podstawie § 7 ust. 2  Regulaminu, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr  3 do SIWZ),  

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

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

5) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji, że wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

1.2 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik nr  2 do SIWZ), 

 

1.3 Zamawiający zbada prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści 

załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca 

spełnił. 

1.4 Wykonawca musi wykazać się realizacją w okresie ostatnich 36 miesięcy co najmniej dwóch 

wdrożeń w obszarze monitorowania sieci wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 200 

tys. zł brutto każde. 

1.5 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące serwisu 

pogwarancyjnego.   

 

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami: 

 

     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  przekazują w   

     postępowaniu w formie  pisemnej, faxem lub drogą mailową – zamowienia@pgkim-turek.pl  

      

     Skargi wnosi się wyłącznie w formie pisemnej.  

 

9. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z    

    wykonawcami: 

 

     w zakresie przedmiotu postępowania: 

 

      Małgorzata Andrzejewska – tel. (063) 28-00-308 , od poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 do  14
00  
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w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

 

Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28-00-307, od poniedziałku do piątku w godz. 7
00

 do   14
00

 

     

10. Wymagania dotyczące wadium: 

 

       Zamawiający nie  wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

       Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania   

       umowy. 

 

12. Termin związania wykonawcy ofertą: 

     30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w języku polskim, w jednym 

egzemplarzu, na załączonym do specyfikacji wzorcowym formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 lub według jego wzoru. Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie przez Wykonawcę oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

 oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

 załączone do oferty kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz potwierdzone 

za zgodność formułą – „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym oraz opatrzone datą 

poświadczenia,  

 zaleca się aby wszystkie strony oferty zawierające treść były kolejno ponumerowane i 

parafowane przez osobę reprezentującą wykonawcę w obrocie prawnym, 

 miejsca w których zostaną dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę 

reprezentującą wykonawcę i opatrzone datą, z tym, że niedopuszczalne są poprawki 

naniesione na jakiekolwiek element cenotwórczy oferty, 

 do oferty wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane przez zamawiającego 

niniejszą specyfikacją dokumenty, tj. oświadczenia, zaświadczenia itp.. 

 zaleca się aby wszystkie strony składające się na ofertę były połączone w sposób 

zapobiegający przypadkowej dekompletacji oferty,  w przypadku osobistego 

doręczenia oferty – należy ją umieścić w dwóch zamkniętych nieprzejrzystych 

kopertach. Koperta zewnętrzna zawierająca kopertę wewnętrzną z ofertą, winna być 

opatrzona napisem „Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z 

wykorzystaniem sieci GSM wraz z usługą telekomunikacyjną przesyłu danych 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu: 21.05.2018 r. godz. 12
00

” 

Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jak wyżej oraz opatrzona pieczątką 

firmową z podstawowymi danymi identyfikującymi Wykonawcę. W przypadku 

doręczenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej, wyżej 

wymienione koperty należy umieścić w kopercie adresowej. 

 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 
 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

     Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z o.o. 

      w Turku, ul. Polna 4 w pok. Nr 20 (sekretariat – I piętro) w  nieprzekraczalnym terminie do 

     dnia 21.05.2018 r.  do godz. 11
30

 lub wysłać zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem za    

     pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta wpłynęła do siedziby  

     Zamawiającego w wymaganym terminie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego   

     -  PGKiM Sp. z o.o. w Turku  przy ul. Polnej 4, pok. Nr 19 w dniu 21.05.2018 r. godz. 12
00

. 
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15. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

 

1. Cena ryczałtowa określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako cena za wykonanie 

zamówienia i musi obejmować wszystkie dostawy wynikające   dokumentacji przetargowej, 

wymagań SIWZ oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega 

podwyższeniu. 

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4. Wszystkie wartości powinny być zgodne z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług, (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późń. zm.). 

  

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz  z 

podaniem znaczenia: 

 

     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie znaczenia  następującego 

kryterium oceny ofert: 

                          

            Cena (koszt) – 100% (waga) 

 

     Ocena w zakresie kryterium oceny „cena (koszt)” zostanie przeprowadzona z  wykorzystaniem 

poniższego wzoru: 

                          

                               C min.       

                    C =                       x 100    

                                 C o            

     gdzie: 

     C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w zakresie kryterium „cena (koszt)” 

     C MIN – najniższa cena zaoferowana za wykonanie zamówienia 

     Co – cena za wykonanie zamówienia ocenianej oferty 

 

Oferta wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma    

maksymalną liczbę punktów w zakresie ww. kryterium. Pozostałym wykonawcom przypisana 

zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów, obliczona zgodnie z wyżej wymienionym 

wzorem. 

 

17. Tryb ogłoszenia o wyniku przetargu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia:   

 

 o wyborze oferty niezwłocznie będą powiadomieni Wykonawcy, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, z podaniem nazwy firmy i adresu Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz jej cenę, 

  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od 

przekazania wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem 

terminu związania z oferta, 

 w przypadku uchylenia się Wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, 

Zamawiający bez przeprowadzania ponownej oceny ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   postępowania 

o  udzielenie zamówienia: 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na 

podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do  których nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Turku  

skargi na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy. 

2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o wyborze 

oferty. 

3. W skardze Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć 

istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 

5. Komisja po rozpatrzeniu skargi : 

a) skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia, 

b) skargę odrzuca jeśli była wniesione po terminie, 

c) uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo 

powtórzeniem czynności oceny ofert. 

 

18. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Załącznik nr 1-  wzór formularza ofertowego, 

Załącznik nr 2  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 Załącznik nr 3 -  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie   

                                 zamówienia  

      Załącznik nr 4 –  oświadczenie o grupie kapitałowej, 

      Załącznik nr 5 – oświadczenie o centrum serwisowym, 

      Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych dostaw 

      Załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy,   

       

 

 

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu: ……………............……… 
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  Znak sprawy:   DGK-GRAIZ/SG-57/2018                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ  

........................., dnia ...................2018 r.   

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

 

Znak  sprawy:  

 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM  
oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych” 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:                  …………......................................................................................................................   

Siedziba:               …................................................................................................................................... 

Numer telefonu:   ....…………................………………………………………………………………   

REGON:……………………………………………………………..……                        

 Numer NIP:……...……………………………........................................ 

Numer faksu:        ….......................................................................................................................... 

(W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich 

Wykonawców)  

  

SKŁADAMY OFERTĘ NA: 

 

„Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM  
oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych” 

 o treści odpowiadającej SIWZ. 

 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w SIWZ za kwotę:   

 …………………………..….………………………… zł brutto   

(słownie:……………………………………………………………………………………),   

w tym kwota netto …………………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………………)              

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

W tym cena za zamawiane urządzenia :               

          w kwocie: …………………….……… zł brutto   

(słownie:……………………………………………………………………………..……..),   

w tym kwota netto ………………………………………………………………………zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………………)              

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
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W tym ceny jednostkowe:  

  

L.p. 

Wyszczególnienie J m Ilość Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość     

netto 

(zł) 

Wartość brutto (zł) 

(w tym 23% VAT) 

Producent/  

 typ  

 

a b c d e f = d x e g = f + VAT  

1 
Nadajnik  

w klasie min.  IP68 
szt. 800 szt. 

      

2 
Zabezpieczenie i 

utrzymanie przestrzeni 

serwerowej 

miesiące  24 
    

 Razem poz. 1-2       

 

Cena nadajnika obejmuje koszt aktywacji karty SIM.  

W tym cena za usługę telekomunikacyjną za wszystkie zamawiane urządzenia w okresie 24 

miesięcy 

Abonament  24 miesięczny za wszystkie urządzenia w kwocie: …………………….… zł brutto   

(słownie:……………………………………..……..),   

w tym kwota netto …………………………… zł              

(słownie: …………………………………………………………)              

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

Abonament miesięczny 1 urządzenia w kwocie: …………………….… zł netto,  

…………………………… zł brutto   

 

W tym cena za platformę zarządzającą – jednorazowa opłata aktywacyjna 

w kwocie: …………………….… zł brutto   

(słownie:……………………………………..……..),   

w tym kwota netto …………………………… zł              

(słownie: …………………………………………………………)   

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 
 

Gwarantujemy wykonywanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ tj. 

w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Proponowany okres gwarancji …………………. (Wymagany minimalny okres gwarancji na 

dostarczone urządzenia musi wynosić co najmniej 5 lat ), licząc od dnia uruchomienia urządzenia w 

systemie odczytów.  

2. Wyrażamy zgodę na warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz pozostałe 

warunki realizacji przedmiotu zamówienia publicznego określone w SIWZ. 

3. Składając ofertę oświadczamy, że:  

 uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

w oferowanym terminie;  

 uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni 

od dnia otwarcia ofert;  

 w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy;  
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 w treści przedstawionej w załączonym do specyfikacji wzorze, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego;  

 zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;  

 podane w formularzu ceny zawierają w sobie wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, określonego w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zakres niniejszego zamówienia wykonamy sami / następujący zakres 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom
1
:  

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

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

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

5. Oferta została złożona na …….... kolejno ponumerowanych stronach.   
  

6. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:   

7.  

a) ......................................................................................................................................................  

b) ......................................................................................................................................................  

c) ………………………………………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Zastrzeżenie oferenta:   

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:  

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

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

9. Niniejszym oświadczamy, iż osobą/ami upoważnioną/mi do reprezentowania Wykonawcy są/jest:  

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

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

10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy  

o zwracanie się do:   
 

…..........................................................., tel. ......................................., fax........................................., 
(imię i nazwisko) 

e-mail: 

........................................................................................................................................................  
(W przypadku niewpisania osoby upoważnionej do udzielenia wyjaśnień dotyczącej przedstawionej oferty, prosimy o zwracanie się do 

osoby podpisującej formularz ofertowy.)  

   

 

......................................., dnia ...................................2018 r.   
(miejscowość)                                                                                                                                                                        

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

     (podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do   

                                                                                                                                                                                   reprezentowania Wykonawcy)   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić.  



 12 

 

 
Znak sprawy: DGK-GRAIZ/SG-57/2018                                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ

   

 

 

………………………………. 

      (pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o zamówienie, na wykonanie zadania pn.: 

 

„Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM  

oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych” 

oświadczamy, że; 

 

spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z § 7 Regulaminu, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym; 

2. posiadania uprawnień do wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem 

zamówienia; 

3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

4. dysponowania odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym a także 

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

...............................................         ……………………………….    
         miejscowość, data         (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

        do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym ) 
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Znak sprawy: DGK-GRAIZ/SG-57/2018                                                                      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

…………………………………..                                                                               
   (pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  o braku podstaw do wykluczenia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. 

„Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM                      

oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych” 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie § 7 ust. 

2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: 

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.15.1212 z późn. zm.), 

j) osoby fizyczne, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem 

Zamawiającego, 

k) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których 

członkowie organów zarządzających lub osoby uprawnione do ich reprezentacji  pozostają w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

 

…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                               (podpis osoby lub osób uprawnionych do 

                                                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 
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Znak sprawy: DGK-GRAIZ/SG-57/2018                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

Niniejszym, informuję, że: 
 

1. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.15.184 z późn. zm.). W skład ww. 

grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U.15.184 z późn. zm)*), 

 

 

 

 

 

.......................................    …………………………………….    
 miejscowość, data             (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
        do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* -wypełniamy pkt. 1 lub 2 
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Znak sprawy: DGK-GRAIZ/SG-57/2018                                                                    Załącznik nr 5 do SIWZ  

  

………………………………….   

(pieczęć firmowa Wykonawcy)   

  

 

Oświadczenie 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa 
telekomunikacyjna do przesyłu danych” 

    

 

Składając ofertę na zadanie pod nazwą „Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy 

z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych” oświadczamy,  

że po okresie gwarancyjnym zapewnimy serwis dostarczonych i zamontowanych u odbiorcy urządzeń. 

Zapewnimy, że przystąpimy do naprawy sprzętu przesłanego do centrum serwisowego 

 

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

(proszę podać nazwę wskazanego serwisu) w przeciągu 24 godzin od daty jego dostarczenia. 

Nieusunięcie niesprawności w terminie 7 dni od daty przyjętego zgłoszenia spowoduje wymianę 

niesprawnych elementów przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

  

………………………….dn. ……..…….2018 r.  

 (miejscowość, data)                                                                                         

                    

……………………..………………………….  
(podpis i pieczęć osoby/osób  

upoważnionej/upoważnionych   

do reprezentowania Wykonawcy)  
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Znak sprawy: DGK-GRAIZ/SG-57/2018                                                                    Załącznik nr 6 do SIWZ  

  

………………………………….   

(pieczęć firmowa Wykonawcy)   

  

  

Wykaz  wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie 
  

wymagany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM  
oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych” 

 

 

LP.  Przedmiot dostawy  

Data  

wykonania   

(miesiąc, rok)  

Wartość  

dostawy  

(brutto w zł)  

Podmiot, na rzecz 

którego dostawy 

zostały wykonane 

1.  

  

  

  

      

2.  

  

  

  

      

3.  

  

  

  

      

Uwaga: Wymagane jest wykazanie się minimum dwoma podobnymi zakresami prac względem niniejszego zamówienia na 

wartość nie mniejszą niż 200 000 zł brutto każda, wraz z podaniem  

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów w postaci  poświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego,  

że wymienione dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

to w tym okresie.  

  

Do wykazu załączam/y dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane (lub 

są wykonywane) należycie:  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………  

  

………………………….dn. ……..…….2018 r.  

 (miejscowość, data)                                                                                                               

……………………..………………………….  
(podpis i pieczęć osoby/osób  

upoważnionej/upoważnionych   

do reprezentowania Wykonawcy)  
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Znak sprawy: DGK-GRAIZ/SG-57/2018                                                                     Załącznik nr 7 do SIWZ 

        

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 zawarta  w  dniu …………….. 2018 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w 

Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254,          NIP: 668-00-00-082, 

kapitał zakładowy: 54.790.000 zł, reprezentowane przez: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

a   

pod nazwą: 

z siedzibą  

NIP , REGON: 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z 

wykorzystaniem sieci GSM wraz z usługą telekomunikacyjną przesyłu danych. 

2. Przedmiot umowy określony został szczegółowo w SIWZ. 

3. Wielkość podana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do ilości 

nadajników tj. 800 szt.  może ulec zmianie. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości 

wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się jednak do zakupu co 

najmniej 90% założonej ilości nadajników. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w ciągu 24 miesięcy od dnia 

podpisania niniejszej umowy przy czym: 

- udostępnienie platformy zarządzającej zapewniającej przetwarzanie, rejestrowanie, 

archiwizowanie i przekazywanie na potrzeby Zamawiającego danych odczytanych 

z wodomierzy musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

 - dostawa nadajników odbywać się będzie sukcesywnie na pisemne zlecenie 

Zamawiającego, realizacja dostawy nadajników nie może przekroczyć 30 dni, liczonych 

od dnia złożenia pisemnego zlecenia dostawy.   

§ 3 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy określonej w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w 

wysokości:  

 

 łączna wartość netto: ………………………………...………………………zł 

 (słownie:………………………………………………………………………...) 

 z podatkiem VAT ( ……..%) wynoszącym:…………………...………..…. zł  

 łączna cena brutto:……………………………………………………….…..zł 

  (słownie:…………………………………………………….…………………..)  
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1. Obowiązujące ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych elementów umowy 

stanowią załącznik do niniejszej umowy.   

§ 4 

 

1. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na dostarczone przez siebie nadajniki. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji poprzez wystawienie pisemnego dokumentu   

gwarancyjnego na dostarczone nadajniki.  

3. Wykonawca gwarantuje trwałość baterii w nadajniku  min. 10 lat. 

4. Gwarancja obejmuje w szczególności wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny 

od wad oraz naprawę gwarancyjną podjętą niezwłocznie po zgłoszeniu wady. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od 

wad, w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Odbiór 

zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji towarów oraz dostawa nowych do 

siedziby Zamawiającego, odbędą się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

6. Wady nieusunięte przez Wykonawcę w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia 

zgłoszenia wady przez Zamawiającego i których Wykonawca nie usunie w ciągu 

następnego wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, bądź do których usuwania nie 

przystąpi, będą zlecane przez Zamawiającego do wykonania przez osoby trzecie lub 

Zamawiający je sam usunie na koszt Wykonawcy. 

 

                                                              § 5 

 

1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury po dokonanej 

dostawie.  

2. Należność będzie płatna po wykonaniu zleconej dostawy po jednostkowych cenach z 

oferty(stanowiącej załącznik do niniejszej umowy) x (razy) ilość i wystawieniu faktury. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w przypadku 

nieterminowej zapłaty. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia konta 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny realizowany na podstawie odrębnej umowy 

zawartej po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 6 

 

1. Opłata abonamentowa za usługi telekomunikacyjne dla kart SIM naliczana będzie od dnia 

aktywacji karty SIM.  

2. W miesięcznej opłacie abonamentowej za usługi telekomunikacyjne zawarte winno być nie 

mniej niż 15 MB transmisji danych lub nie mniej niż 100 SMS-ów. 

 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w ten sposób 

szkody w pełnej wysokości. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,1% całości wartości brutto zamówienia  określonego w § 3  umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy,  
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2) w wysokości 5% wartości uszkodzonego bądź wadliwego towaru za każdy dzień 

zwłoki - w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad lub zwłoki w 

usunięciu wad towaru, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, a 

w przypadku braku jego ustalenia z upływem terminu określonego przez 

Zamawiającego, kary umowne będą liczone od wartości uszkodzonego lub 

wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki. 

3) w wysokości 10% % całości wartości brutto zamówienia  określonego w § 3  umowy 

    wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub  

    rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia 

Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez 

Wykonawcę kary umownej na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku, niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, oraz nieskutecznego pisemnego wezwanie Wykonawcy do podjęcia prac lub 

usunięcia wad, Zamawiający ma prawo wykorzystać umowne zastępcze prawo wykonania 

zamówienia u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał je nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

3) Wykonawca realizuje zamówienie przewidziane niniejsza Umową niezgodnie z  

     umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia, 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie części 

zamówienia, która została wykonane do dnia odstąpienia, bez prawa dochodzenia kar 

umownych. 

§ 8 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT 
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wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku 

odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT. 

2) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego w SIWZ 

spowodowanego wstrzymaniem realizacji dostawy ze względu na okoliczności 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy 

3) zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących 

następstwem zaistnienia siły wyższej; 

4) zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia. 

5) terminów i ilości dostawy urządzeń, 

6) terminów świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 

§ 9 

 

1. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy ustawy  Kodeks Cywilny. 

3. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy, pod 

rygorem unieważnienia. Zamawiający wyraża zgodę odstąpienie od wymogu pisemnego 

aneksowania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem unieważnienia istotna zmiana postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 

5. Formularz oferty stanowi załącznik do Umowy. 

 

§10 

 

Umowa sporządzona jest w 2-jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

            

           Zamawiający                                                                           Wykonawca 

 

 

Załącznik do umowy: 

1 .Wypełniony formularz ofertowy zawierający ceny jednostkowe  


