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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A. Informacje wstępne
1.

Zamawiający
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Adres korespondencyjny:

Telefony:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Wschodni
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103,
(85) 673 33 84,
fax(85) 673 33 84,

NIP 526-25-42-704,
REGON 017301607-00050
KRS 0000322634 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
2. Numer postępowania
Niniejsze Szczegółowe Wymagania ofertowe dotyczą postępowania oznaczonego znakiem
EZ3-Ez5-8203-1/3/22/2014. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powinni powoływać się na ten numer.
3. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Wykonanie linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z
GPZ Ciechanów”
prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego według procedur Inwestora, tj. „Procedury
zakupowej w PKP Energetyka S.A.” - stanowiącej załącznik do Uchwały nr 298 Zarządu
PKP Energetyka S.A z dn. 03.04.2013r., określonych wyłącznie w SIWZ i przepisach na
jakie SIWZ się powołuje.
Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
4. Informacje uzupełniające
a. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
b. Ofertę może złożyć tylko Wykonawca, który otrzymał SIWZ od Zamawiającego
c. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który
złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty.
5. Udzielanie wyjaśnień
a. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
b. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert
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lub, wedle uznania Zamawiającego, wyjaśnienia nie mają wpływu na treść ofert albo
ofert wstępnych. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego po
upływie terminu, o którym mowa w pkt. 5 ppkt b), Zamawiający może udzielić wyjaśnień
treści SIWZ.
c. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść SIWZ. O zakresie zmian Inwestor informuje Wykonawców na stronie
www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi
d. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści
SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Inwestor informuje Wykonawców na
stronie www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi
e. Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień
w godzinach 7:30-14:30 są:
- Marian Szamreta – naczelnik działu ds. realizacji usług budowlanych
m.szamreta@pkpenergetyka.pl, tel./fax (85) 673 33 84,
- Andrzej Okoczuk – inspektor w dziale ds. realizacji usług budowlanych
a.okoczuk@pkpenergetyka.pl, tel./fax (85) 673 33 84.

B. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej
PT Ciechanów z GPZ Ciechanów w terminie 28 dni od daty przekazania placu budowy zgodnie
z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
W zakres obowiązków Wykonawcy będzie wchodzić:
- wytyczenie trasy linii kablowej
- wykonanie wykopu pod linię kablową
- wykonanie podsypki
- wykonanie przewiertów i przecisków w/g dostarczonego projektu wykonawczego
- ułożenie linii kablowej 3x2xXRUHAKXS 1x240 – dł. trasy linii ok. 1970m wraz z wykonaniem muf
i głowic kablowych ( kabel dostarcza Zamawiający)
- wykonanie nadsypki, ułożenie foli, rur ochronnych , zasypanie kabla, uporządkowanie terenu po
wykonaniu linii kablowej oraz wykonania wszelkich prac niezbędnych do wykonania zamówienia
zgodnie z otrzymanym projektem wykonawczym
-dokonanie wszelkich uzgodnień zajętości pasa drogowego, opracowania czasowych organizacji
ruchu itp.
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
- Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia kierownika robót w rozumieniu ustawy
,,Prawo Budowlane”

C. Terminy
1. Oferty należy składać na piśmie do dnia 14.11.2014r. do godz. 1100 w siedzibie
Zamawiającego tj. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni,
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103 w sekretariacie (pokój 102).
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
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3. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w miesiącu listopadzie
4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji robót w terminie nie dłuższym
niż 3 dni od daty przekazania placu budowy przez Zamawiającego
5. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 28 dni od daty
przekazania placu budowy przez Zamawiającego

D. Wadium
1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości 7 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu nadsyłania ofert.
Wadium obejmuje cały okres związania ofertą. Do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium.
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach
ubezpieczeniowych
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek:
ING Bank Śląski S.A.
nr 17 1050 0099 6703 7777 7777 7777
„Wadium” - nr sprawy EZ3-Ez5-8203-1/3/22/2014
4. Wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych
dołącza się, w oryginale, do oferty w sposób uniemożliwiający fizyczne odłączenie
dokumentu wadium od oferty.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a. upłynął termin związania ofertą,
b. zawarto umowę w sprawie zamówienia,
c. wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert,
d. Zamawiający unieważnił postępowanie.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawca:
a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b. który nie złożył oferty pomimo wcześniejszego wniesienia wadium,
c. który został wykluczony z postępowania,
d. którego oferta została odrzucona.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
a. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie lub po dokonaniu przez Zamawiającego poprawy
oferty w trybie określonym w ust. I, pkt. 2,
b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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E. Wymagania techniczne i jakościowe
Wykonawca ubiegający się o pozyskanie zamówienia powinien wykazać się posiadaniem sprzętu
umożliwiającego realizację zamówienia, pozostałe wymagania materiałowe i technologiczne
wykonania prac zostały określone w projekcie wykonawczym, będącym załącznikiem nr 1 do
SIWZ.

F. Informacja o warunkach, jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
istnieje obowiązek prawny lub faktyczny posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia,
d. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
b. którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez
zamawiającego,
c. w stosunku do których otwarto likwidację albo których upadłość ogłoszono,
d. którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
e. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
f. którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. F 1 a-c, skonkretyzowanych
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wyrazili oni zgody na ponoszenie
solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia można również wykluczyć Wykonawców:
a. którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,
b. którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a spór dotyczy zamówień wykonywanych
przez wykonawcę na rzecz Spółki.
5. Wykonawcy składający ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
dołączają w żądanej kolejności dokumenty celem potwierdzenia spełnienia wymaganych
warunków określonych w pkt 1:
a. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg treści określonej
w załączniku nr 3 do SIWZ.
b. dokumenty stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
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c.
d.

e.
f.

g.

h.

wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
Wykonawca.
wykazu wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat robót budowlanych,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł., daty
i miejsca wykonania oraz odbiorców – według wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ.
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych, o których
mowa w ppkt d., wystawionych przez wskazanych w wykazach odbiorców,
wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ,
zgodnie z załącznikiem nr 5
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 zł.
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia:
 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a stosunku do osób fizycznych – oświadczenia, że nie została
wobec nich ogłoszona upadłość,
 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, ofert wstępnych albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty także:
a. dowodu wniesienia wadium
b. parafowanego na każdej stronie projektu umowy – zał. Nr 6 do SIWZ
c. pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta (jeżeli nie wynika ze złożonych
dokumentów)
7. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
dokumenty, o których mowa w:
a. pkt 5, ppkt h. – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia,
b. pkt 5, ppkt a.-g. – składa co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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8. Dokumenty składa się w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być złożone
w oryginale.

G. Opis sposobu obliczania ceny
1. W ofercie Wykonawca podaje cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
Przyjmuje się, że cena całkowita obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
2. Podana cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.

H. Opis sposobu przygotowania oferty
1. ‘Wykonawca może w jednym postępowaniu złożyć jedną ofertę. W razie złożenia przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty wszystkie te oferty podlegają odrzuceniu
2.Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oferta winna być oprawiana w sposób trwały. Wszystkie załączniki do oferty powinny być
dołączone w kolejności wymaganej przez Zamawiającego.
4. Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w zalakowanych lub zabezpieczonych w inny
sposób przed otwarciem nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach).
5. Należy stosować koperty (opakowania) zewnętrzne i wewnętrzne.
6. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić :
– nazwę i adres:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Wschodni
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103– oraz napis: Postępowanie o udzielenie zamówienia
na roboty budowlane pn.:

„Wykonanie linii kablowej SN 3x2x XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z
GPZ Ciechanów – „nie otwierać przed godziną 11:15 dnia 14.11.2014r ”.
7. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostała część oferty będzie
dopuszczona dla wszystkich zainteresowanych

I. Wyjaśnienie treści oferty
1. W trakcie sprawdzania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści tych ofert.
2. Zamawiający poprawia w treści oferty:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści tej oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta jest
poprawiana.
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J. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem ust. I, pkt 2, ppkt c.,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem
ust. J, pkt 1.
d. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub nie
zaproszonego do składania ofert,
e. zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie będące oczywistymi omyłkami rachunkowymi,
o których mowa w ust. H, pkt 2, ppkt b.,
f. jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

K. Rażąco niska cena
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawca o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawca, który nie złożył żądanych wyjaśnień albo
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami uprawdopodabnia, że
oferta zawiera rażąco niską cenę.

L. Informacja o trybie otwarcia i oceny oferty
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego tj. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Wschodni,
ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok w sali narad – I piętro.
2. Wszyscy zainteresowani mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie
oświadczenia do protokołu.
3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone:
a. nazwy i adresy wykonawców,
b. ceny ofert,
c. termin realizacji zadania,

M. Kryteria oceny ofert
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, o najniższej cenie, która nie podlega
odrzuceniu

N. Zawarcie umowy
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Treść Umowy nie podlega negocjacji.
3. Niniejsze SIWZ stanowi integralną część Umowy
4. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy,
w tym roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany

8

do ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia w wysokości stanowiącej 10%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Inwestora wskazany w SIWZ.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca 50% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady
wynosi 50% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady.

O. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy jest to uzasadnione ze względu na
istotny interes Spółki.
2. O treści pkt 1 Zamawiający informuje wykonawców na stronie www.pkpenergetyka.pl
umieszczając informacje także w dokumentacji tworzonej na potrzeby postępowania o
udzielenie zamówienia
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Załączniki do SIWZ:
1/ dokumentacja techniczna - Budowa Przyłącza Kablowego PT Ciechanów z GPZ
Ciechanów”- Projekt Wykonawczy
2/ wzór oferty
3/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4/ wykaz zrealizowany robót
5/ wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ,
6/ wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Dokumentacja techniczna
Odrębne opracowanie
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Załącznik nr 2 do SIWZ

…………...................., dnia .................

Nazwa i adres Oferenta (pieczęć)
OFERTA
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie Usługi
Zakład Wschodni
15-727 Białystok
ul. Hetmańska 103
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty
budowlane pn.:

„Wykonanie linii kablowej SN 3x2xXRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ
Ciechanów Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę .................................
zł. netto
słownie: ……................................................. ............................................... ............. .zł. netto
Do powyższych kwot doliczony będzie podatek VAT
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne
do przygotowania oferty.
3.Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, tj. 28 dni od daty
przekazania placu budowy
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy treść projektu umowy wraz z jej załącznikami.
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5.Przedmiot
Zamówienia
zamierzamy
wykonać
samodzielnie
/
zlecić
**
Podwykonawcy ..………………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………..………
(podać nazwę podwykonawcy)

w następującym zakresie……………………..……………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………………
(podać zakres zleconych robót)

6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji,
a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
7.Oferowane warunki płatności to: płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia dostarczeniu faktury
Zamawiającemu.
8.Wadium w wysokości ........................ zł wnieśliśmy w dniu ..................... w formie:
.......................................................................................................................................
9.Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyborze naszej
oferty.
10.Oferta została złożona na ....... stronach, kolejno ponumerowanych od 1, do nr .............
11.Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
..................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
niniejszego postępowania
12.Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
13.Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty: *

1) ..................................................................................................................................
2) ……………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………….
Podpisano:

............................................................
(upełnomocniony przedstawiciel oferenta)

dnia ....................................................
* jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie,
to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta
niepotrzebne skreślić
Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrze lub wpisie do CEIDG lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania
zobowiązań
**
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

OŚWI ADCZENIE

o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymaganych przez Zamawiającego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „Wykonanie linii kablowej

SN 3x2xHRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ Ciechanów”

ja (imię i nazwisko)….............................................................................................................
...............................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy)…............................................
…...........................................................................................................................................
oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wykonania przedmiotu
umowy ,
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. dysponujemy niezbędną wiedzę i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia,
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie nw. warunków:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców:
a) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
b) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez
zamawiającego,
c) w stosunku do których otwarto likwidację albo których upadłość ogłoszono,
d) którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
e) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
f) którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. F. 1 a-c, skonkretyzowanych
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wyrazili oni zgody na ponoszenie
solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
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3. Z postępowania o udzielenie zamówienia można również wykluczyć wykonawców:
a) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,
b) którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a spór dotyczy zamówień wykonywanych
przez wykonawcę na rzecz Spółki.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust. A, pkt 4 ppkt c.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Miejscowość i data ….........................

Podpisano

…......................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 4 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Wykaz pięciu zrealizowanych w okresie październik 2009r. – październik 2014r. zamówień
podobnych do przedmiotu zamówienia

Lp

Nazwa zadania

Rok
realizacji

Wartość
zadania

Zamawiający
(nazwa, adres, tel.)

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7

Uwaga: Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko zrealizowane prace poparte załączonymi
referencjami.

Miejscowość i data .........................................................................
Podpisano ....................................
(upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Imię i
nazwisko

Zakres
czynności

Posiadane
uprawnienia

Wykształcenie Podstawa
dysponowania
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Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr …………………………….
Zawarta w dniu ............... 2014 r. w Białymstoku
Pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża
63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000322634, działającą przez Zakład
Wschodni, 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103 posiadającą REGON 017301607-00050
oraz NIP 526-25-42-704, kapitał zakładowy: 788.193.790,00 – i uprawnioną do
otrzymywania faktur VAT– zwaną w dalszej części Zamawiającym,
którą reprezentują na podstawie pełnomocnictw:
1. Andrzej Bożek
– Dyrektor Zakładu
2. Zbigniew Jastrzębski
– Zastępca Dyrektora Zakładu
a
....................................................................................................................................................
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy........................................................................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ............................,
wpisanym do CEDIG jako
.................................................................................................................
posiadającą REGON ............................. oraz NIP ......................................,
kapitał zakładowy: ...........................................
będącym płatnikiem podatku VAT i uprawnionym do wystawiania faktur VAT, zwanym dalej
Wykonawcą, w imieniu, którego działają:
1. ..................................................... – ...................................
2. ..................................................... – ...................................
który wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego, o treści następującej:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające
na „Wykonanie linii kablowej SN 3x2xHRUHAKXs 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ
Ciechanów”
2. Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu
umowy, o którym mowa w ust.1, określa projekt wykonawczy który stanowi załącznik nr 2 do
umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy będą posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP.
5. Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu Umowy kabla XRUHAKXS 1x240
powierzonego przez Zlecającego, pozostałe materiały i urządzenia, obciążają Wykonawcę.
6. Wykonawca może zastosować tylko te wyroby, które nadają się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, że
zastosowane do wykonywania przedmiotu umowy materiały i urządzenia będą:
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a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w projekcie wykonawczym,
b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez
niniejszą Umowę lub przepisy prawa,
c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie, w tym na kolei,
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa,
d) spełniać wszystkie wymagania polskich norm, znajdujących zastosowanie przy
robotach danego rodzaju.
§ 2.
1.

Strony przewidują rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w miesiącu listopadzie
2014r.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji robót w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od daty przekazania przez Zamawiającego placu budowy.

3.

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ciągu 28 dni od daty
przekazania placu budowy przez Zamawiającego
§3

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia odpowiedniej ich jakości Wykonawca
może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań
wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających
z art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo æ¹dania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy,
niezgodny z za³oæeniami nn. umowy i przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawców.
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z
odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie
zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:
a) Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawcą;
b) W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy,
Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie –
zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy;
c) Zgłoszenie terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej
umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;
d) W przypadku odmowy określonej w pkt. c), Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi
zgłoszone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na
piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie,
lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać
postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie
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umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz postanowienia
dotyczące:
a) zakresu robót przewidzianego do wykonania,
b) terminów realizacji,
c) wynagrodzenia i terminów płatności.
7. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art.6471 K.C. w
przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami bez jego zgody, zaś skutki z tego
wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
8. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.
9. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz
osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców,
którzy w sposób nienależyty wykonują powierzone im obowiązki, zadania lub swoim
zachowaniem stwarzają na terenie budowy zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia
10. Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po przedłożeniu
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub innego dowodu o
wypełnieniu świadczenia zapłaty przez Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy za
wykonany przez niego zakres prac.
11. Wykaz prac wykonywanych przez podwykonawcę określa załącznik nr 2 do umowy
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji
technicznej dotyczącej przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a) zapewnić realizację przedmiotu niniejszej umowy wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w
szczególności przepisami BHP) oraz wyposażyć je w kaski, schludne i jednolite
ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia, a także odpowiednie środki ochrony
osobistej,
b) przeszkolić zatrudnione przez siebie osoby w zakresie przepisów BHP, przeszkolenia
stanowiskowego i zapewnić posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich
c) przedłożyć na wbudowane materiały certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklaracje
zgodności z Polską Normą
d) ponosić pełną odpowiedzialności za powstałe wypadki z tytułu niedochowania
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) na bieżąco zabezpieczać wykonywane roboty w sposób uniemożliwiający zniszczenie
ich efektów; w szczególności przed skutkami warunków atmosferycznych;
f) przestrzegać polecenia przedstawiciela Zamawiającego,
g) do usuwania wszelkich odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska i pozostawienia w czystości Placu Budowy
h) do prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż, a także BIOZ.
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek nie
przestrzegania przepisów bhp i p.poż. przez własnych pracowników. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w
zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę.
5. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować w sposób niepowodujący
szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi umowy Wykonawca
podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków
tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, O wszelkich
zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania umowy
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
6. Zamawiający w każdym czasie
jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli
prowadzanych robót pod względem ich jakości oraz terminowości.
7. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Placu Budowy, aż do
chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za prace i czynności
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1, strony ustalają łączne
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
................................... zł netto (słownie:
……................................................. ............................................... zł) powiększone o
podatek VAT w wysokości ........................... zł. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega
zmianie w trakcie trwania umowy.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany bez uwag i
zastrzeżeń przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT, a tym samym upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury bez składania na niej podpisu Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie przedmiotu umowy.
6. Strony ustalają zakaz przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie bez zgody pisemnej dłużnika – PKP Energetyka S.A. w Warszawie (art.
509 § 1 K.C.)
§6
1. Do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiający
wyznacza Pana Zenona Dawidziuka – Główny Inżynier – tel. kom. 697 040 301 oraz
Pana Mariana Szamreta – naczelnika działu ds. realizacji usług budowlanych– tel. kom.
697 041 754
2. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy Wykonawca wyznacza
…………….……………….….................................................
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót
lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
chwili wystąpienia zdarzenia.
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§7
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznego okresu gwarancji na prace i materiały objęte
przedmiotem umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania końcowego
protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. Do protokołu odbioru zostanie dołączony przez
Wykonawcę dokument gwarancji na warunkach nie gorszych niż wynikające z umowy.
2. W okresie gwarancji dokonywane będą okresowe przeglądy gwarancyjne z udziałem
przedstawicieli obu stron. Z przeglądów będą sporządzone protokoły określające zakres
ewentualnych wad oraz termin ich usunięcia. Przeglądy dokonywane będą raz w roku
zgodnie z wymogami art.62 Prawa Budowlanego.
3. Zamawiający zwoła na koniec okresu gwarancji komisję odbioru do ustalenia warunków
odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot i
zastosowanych materiałów, w tym związanych z usunięciem wad powstałych w trakcie
gwarancji.
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie wysłanym na adres Wykonawcy wynikający z umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania sposobu i terminu usunięcia wady w ciągu 3
dni roboczych od daty zawiadomienia o wadzie. Usuniecie wady nie może nastąpić w
terminie dłuższym niż 14 dni od daty poinformowania o wadzie.
5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z umowy,
wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
Koszty prac zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których
mowa w § 10 umowy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust.5, gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje roszczeń
Inwestora, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić brakującą kwotę w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania od Zamawiającego; wezwanie wysłane będzie na adres
wynikający z niniejszej umowy ze skutkiem doręczenia.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy okresu rękojmi.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają możliwość
stosowania kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu
do wykonania lub w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wad stwierdzonych w dniu faktycznego odbioru lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego lub ustalonego przez strony na ich usunięcia,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
lub Wykonawcy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust.5, zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w
wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na
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piśmie.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
odpowiadające stopniowi zaawansowania prac. Postanowienia o karze umownej, o której
mowa w ust. 3 nie mają zastosowania.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania dokumentów umożliwiających rozpoczęcie
realizacji robót, pomimo pisemnego wezwania do wykonywania umowy,
b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa
dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego
do kontynuowania umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 10
1. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy,
w tym roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Wykonawca ustanawia na
rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
stanowiącej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w postaci …………………..
2. Zasady zwrotu zabezpieczenia określa SIWZ.
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w SIWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości
4. 50% kwota zabezpieczenia wniesionego w gotówce zostanie zwrócone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane. Pozostałe 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie
terminu udzielonej gwarancji, pod warunkiem usunięcia ewentualnych wad zapisanych w
protokołach z przeglądów sporządzonych w tym okresie.
5. Zabezpieczenie wniesione w gotówce wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością
Zamawiającego w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad w okresie
gwarancji i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia
roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i/lub poręczeń jest ono
wystawione na okres obejmujący wykonanie przedmiotu umowy oraz na okres gwarancji.
7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania
przedmiotu umowy i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
8. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonany w terminie określonym w § 2
umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na
7 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest
przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub
poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin
niezbędny do zakończenia prac.
9. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 8, Zamawiającemu
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przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie,
pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
§ 3.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 4.
Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 5.
Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy, jest sąd w Białymstoku.
§ 6.
Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), PKP Energetyka S.A. Zakład
Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok informuje, że jest administratorem danych
osobowych drugiej strony przedmiotowej umowy, a Wykonawca wyraża zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez PKP Energetyka S.A. Zakład
Wschodni, w celu realizacji niniejszej umowy.
§ 7.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Załącznik nr 1 – kopia pozwolenia na budowę / zgłoszenia wykonania robót
2. Załącznik nr 2 – Budowa Przyłącza Kablowego PT Ciechanów z GPZ CiechanówProjekt Wykonawczy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz prac wykonywanych przez podwykonawcę
4. Załącznik nr 4 – SIWZ
5. Załącznik nr 5 - oferta wykonawcy z dnia …………….

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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załącznik nr 2 do umowy nr ………………………………..

Wykaz prac wykonywanych przez podwykonawcę

Lp.

Rodzaj prac

Pozycja
przedmiaru
robót

Nazwa podwykonawcy

1.
2.
3.
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