Kostrzyn nad Odrą, 19.09.2012 r.

Dotyczy:

ZAPYTANIE

OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Budowa komory z zasuwą zaporową na kolektorze kanalizacji burzowej przy ul. Sikorskiego
w Kostrzynie nad Odrą, zgodnie z projektem budowlanym.
Komora znajdować się będzie w pasie drogi krajowej (dz. 268/2) w terenie zielonym, sąsiadującym
z jezdnią i chodnikiem.
Komorę zaprojektowano jako prefabrykowaną (żelbetową) o wymiarach wewnętrznych w rzucie
1,20m x 1,60m i wysokości wewnętrznej 1,90m. Grubość ścianek wynosi 0,14m, grubość płyty
dennej oraz płyty pokrywowej – 0,20m. Konstrukcja komory z betonu C35/45 (B45),
wodoszczelności W12 i mrozoodporności F150. Komorę należy wykonać w klasie obciążenia A200kN/oś.
Komorę należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 10cm zagęszczonej do Is≥0,97.
W komorze zaprojektowano zasuwę wrzecionową o wysokości 1900mm z niewznoszącym się
wrzecionem. Zasuwa ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4301 oraz pierścieniem uszczelniającym
z EPDM.
2.

Zamówienie obejmuje:

a) dostawę materiałów budowlanych i technologicznych niezbędnych do wykonania
zamówienia, z transportem na plac budowy,

b) opracowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie oznakowania robót oraz poniesienie

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
3.

opłat za zajęcie pasa drogowego – zamawiający złoży wniosek o pozwolenie na zajęcie
pasa na podstawie otrzymanych informacji od wykonawcy, takich jak termin i
powierzchnie zajęcia - wykonawca zostanie obciążony notą obciążeniową,
przygotowanie wykopów, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,
w przypadku wystąpienia wód gruntowych w poziomie posadowienia komory –
obniżenie zwierciadła wody,
zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi przy kanale,
wykonanie robót budowlanych i technologicznych, w tym niezbędne odwodnienie
wykopów,
wykonanie kontroli szczelności kanału,
wykonanie zasypki, dowóz piasku, wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5 km,
zagęszczenie gruntu warstwami, badanie zagęszczenia gruntu i uzyskanie wskaźnika
zagęszczenia gruntu Is≥0,97 zgodnie z otrzymaną decyzją zezwalającą na zajęcie pasa
drogi
uprzątnięcie i odtworzenie terenu ( w tym nawierzchni utwardzonych),
obsługę geodezyjną i wykonanie mapy powykonawczej przez uprawnionego geodetę,

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. Wykonawca
wskaże w ofercie nazwy podwykonawców oraz zakres prac przekazany do wykonania.

Pozostałe warunki:
4.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót.

5.

Zamawiający wymaga by przedmiot robót objęty był co najmniej 36- miesięczną gwarancją
udzieloną przez wykonawcę.

6.

Zamawiający wymaga, by w okresie gwarancji wykonawca usuwał zgłoszone usterki w terminie
72 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego i potwierdzonego faksem.

7.

Cenę należy podać w PLN.

8.

Wynagrodzenie umowne wykonawcy będzie kwotą wynikająca ze zsumowania elementów
robót ujętych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym w punktach Aa, Ac i Ad oraz
wskazanych dodatkowo przez wykonawcę w ofercie. Roboty związane z obniżeniem
zwierciadła wody oraz pompowaniem, zostaną rozliczone na podstawie wartości ujętych w
pozycji Ab i dziennika pompowań prowadzonego na bieżąco w czasie robót, potwierdzonego
przez zamawiającego.

9.

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany zakresu
zamówienia, co zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, o ile wynikać będzie
z potrzeb zamawiającego i po jego pisemnej akceptacji.

10.

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy w zakresie prowadzonych
robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

11.

Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zamówienia tylko w uzasadnionych
przypadkach, takich jak: niedogodne warunki atmosferyczne, przeszkody w terenie niemożliwe
do przewidzenia przed podpisaniem umowy.

12.

Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej
za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.

13.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert, a w
przypadku wątpliwości co do wyjaśnień - zbierania ofert uzupełniających.

14.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie brał pod uwagę przede wszystkim
cenę ofertową oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych zamówień.

15.

Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może
poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert
pierwotnych.

16.

Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym
wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym
zapytaniu.

17.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.

18.

Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli
żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

19.

Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony
zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów, oferty
dodatkowe mogą być przesyłane faksem, drogą elektroniczną a następnie pocztą.

II. Termin wykonania:
Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia –
posiadają aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na sumę ubezpieczenia minimum 200.000,00 zł,
2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
1.

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie tego warunku wykonawca
wykaże:
a. należyte wykonanie co najmniej dwóch robót o charakterze i zakresie jak w niniejszym
zamówieniu (poparte referencjami lub protokołami odbioru poświadczającymi należyte
wykonanie zamówienia),
b. dysponowanie osobą z kwalifikacjami uprawniającymi do pełnienia funkcji kierownika
budowy
IV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia składające się na prawidłowo złożoną ofertę.

1. Kosztorys ofertowy zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem (wykonawca odrębnie poda
koszt wymiany i zagęszczenia 1m3 gruntu.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 3.
3. Zaakceptowany przez wykonawcę wzór umowy wg załącznika nr 4.
4. Polisa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - oryginał lub
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej - oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych, z podaniem inwestora, nazwy zadania, zasadniczych
parametrów, w okresie ostatnich pięciu lat z załączeniem referencji lub protokołów odbioru
poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia - wg załącznika nr 5.
7. Kopię uprawnień budowlanych osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów i opłaceniu składki.
8. Certyfikat zgodności lub aprobata techniczna na oferowany materiał, przede wszystkim na
zasuwę oraz komorę.
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
przez wykonawcę.
V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert – oferty należy złożyć osobiście, faksem lub
pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 02.10.2012r., do godz. 1200. Otwarcie ofert odbędzie się
bez udziału Wykonawców.
VI. Okres związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Wykaz załączników:
1.

Opis techniczny i część graficzna projektu – załącznik nr 1.

2.

Przedmiar robót – załącznik nr 2.

3.

Formularz ofertowy – załączniki nr 3.

4.

Wzór umowy – załącznik nr 4.

5.

Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 5.

ZAŁĄCZNIK NR 3
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

1.

Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
tel/faks .................................................................................................................................

2.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla zamówienia sektorowego oferujemy

a). budowę komory z zasuwą zaporową na kolektorze kanalizacji burzowej przy ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą ,
zgodnie z zapytaniem ofertowym i projektem budowlanym
za cenę netto ..................................................................zł
słownie: ........................................................................................................................................),
podatek Vat 23% w kwocie .....................zł, cena brutto ........................................................................... złotych.
b). koszt wymiany 1m3 gruntu z zagęszczeniem Is≥0,97 za cenę netto …............................................złotych.
podatek Vat 23% w kwocie .........................zł, cena brutto ........................................................................ złotych.
3.

Posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia.

4.

Funkcję kierownika budowy będzie pełnił .......................................................................................... posiadający
uprawnienia budowlane nr ............................................. z dnia ........................................ wydane przez
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

w

specjalności
w

zakresie

..............................................................................................................................................
5.

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ….......................................

6.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

7.

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8.

Oświadczamy, że przeprowadziliśmy wizję lokalną terenu budowy oraz zapoznaliśmy się ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

9.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

10. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
11. Oświadczamy,

że

zobowiązujemy

się

udzielić

gwarancji

przez

okres

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

/słownie;...................................................................../ miesięcy od daty wystawienia faktury (minimum 3 lata).

Miejscowość ............................... dnia ................... 2012r.

................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA NR ........................./WZÓR/
zawarta w dniu ................. r. w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego o wartości
poniżej progów określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółką z o.o.
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228,
NIP 598-000-42-38,
reprezentowaną przez
mgr inż. Olgierda Kłaptocza- Prezesa Zarządu
zwanymi dalej Zamawiającym
a
..........................................................................................................................
z siedzibą ..........................................................................................................
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .......................................
NIP ....................................................................................................................
reprezentowaną przez:
.........................................
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest „Budowa komory z zasuwą zaporową na kolektorze kanalizacji burzowej przy ul.
Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą,
zgodnie z projektem budowlanym, zapytaniem ofertowym z dnia .............. oraz ofertą Wykonawcy z dnia .......
2.

Wszystkie prace będą wykonywane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, posiadających zgodnie z
prawem polskim odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.

Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca prowadzenia robót i oświadcza, że zaoferowana cena pokrywa
wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania
robót oraz usunięcia ewentualnych usterek.

1.
2.

§2
Termin rozpoczęcia realizacji umowy: ..............................

Termin zakończenia realizacji umowy: .............................
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przejęcie placu budowy i przygotowanie zaplecza budowy na podstawie protokołu przekazania.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, złożoną ofertą, wiedzą techniczną,
przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz projektem budowlanym.
Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.
Zapewnienie odpowiedniej liczby personelu technicznego dla zabezpieczenia właściwego zarządu i nadzoru
nad prowadzonymi robotami.
Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca składowania materiałów i czasowo odpadów budowlanych.
Przestrzeganie przez wszystkich pracowników przepisów BHP i posiadanie aktualnych badań lekarskich.
Począwszy od dnia przejęcia frontu robót przejęcie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku
działania Wykonawcy oraz osób trzecich nielegalnie przebywających w miejscu robót oraz ewentualne
naprawienie szkody.
Pozbywanie się zgodnie z prawem wszelkich odpadów i poniesienie związanych z tym kosztów.
Utrzymywanie w należytym porządku miejsca robót.

Przekazanie Zamawiającemu protokołów z wszelkich prób i badań oraz certyfikatów i atestów na wbudowane
materiały.
11. Wykonanie wszystkich prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą.
12. Bieżące zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikających oraz ostatecznego zakończenia robót.

13.

Wykonanie przedmiotu umowy bez dokonywania żadnych zmian materiałowych ani rzeczowego zakresu
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przedmiotu umowy w stosunku do projektu budowlanego bez pisemnej zgody Zamawiającego.
14. Bezwzględnego usunięcia wszelkich zgłoszonych w trakcie gwarancji wad i usterek w terminie nie dłuższym niż
10 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki i wady nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie
Wykonawca zwróci się do zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym Wykonawca dołoży należytej
staranności, aby usunąć usterki i wady w możliwie najkrótszym terminie. Zamawiający przedłuży termin usunięcia
usterek i wad jedynie w formie pisemnej.
15. Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu każdej groźby opóźnienia prac. Jeżeli takie opóźnienie ( w stosunku do
przyjętego terminu zakończenia robót) miałoby nastąpić, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o
przyczynach opóźnienia, o jego skutkach oraz czasie, o jaki może ulec przesunięciu termin wykonania prac.
Niewykonanie tego obowiązku, w przypadku gdy opóźnienie to leży po stronie Zamawiającego, pozbawia Wykonawcę
prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu prac.
§4
Do obowiązku Zamawiającego należy:
1. Umożliwienie Wykonawcy dostępu do placu budowy poprzez przekazanie placu budowy.

2.
3.
4.
5.
6.

Spisanie protokołu końcowego z wykonanych robót, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury i
rozpoczęcie okresu gwarancji.
Ustanowienie osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru na budowie.
Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji technicznej przedmiotu umowy.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

Wszczęcie procedury odbiorowej odbioru końcowego w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
§5
Integralną częścią umowy jest projekt budowlany, zapytanie ofertowe z dnia.................. wraz załącznikami, oraz oferta
Wykonawcy z dnia ........................ r.
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do
oferty i wynosi ................................. zł netto + 23% VAT w kwocie ................ zł, razem brutto ......................
zł, słownie: ....................................................................................... złotych., co stanowi sumę pozycji
kosztorysowych Aa + Ac + Ad oraz wskazanych dodatkowo przez Wykonawcę, z wyjątkiem odwodnienia.
2. Koszt wymiany 1m3 gruntu z zagęszczeniem stanowi kwotę netto …..................................złotych.
3. Wynagrodzenie za obniżenie i utrzymanie poziomu wody gruntowej umożliwiającego prowadzenie robót,
zostanie ustalone na podstawie pozycji Ab z kosztorysu ofertowego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje każdą pracę konieczną do terminowego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, nawet w przypadku braku dokładnego opisu zakresu prac i materiałów.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zakresu zamówienia, co
zostanie rozliczone na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
kosztorysie ofertowym, zastosowanie będzie miał zapis § 11 ust.2 niniejszej umowy.
§7
1. Strony przewidują płatności częściowe wynagrodzenia na etapie zaawansowania 30%, 60% i 100% wartości
netto, przy czym ostatnia część wynagrodzenia będzie płatna na podstawie końcowego bezusterkowego
protokołu odbioru robót.
2. Warunkiem podpisania protokołu odbioru robót jest przekazanie Zamawiającemu protokołów z prób i
sprawdzeń kanału, atestów i certyfikatów na użyte materiały, inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Należność zostanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury, z
zastrzeżeniem treści ust. 1 i 2.
§8
Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji na wykonane roboty w ramach niniejszej umowy liczone od dnia podpisania
końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót.
§9
1. Ze strony Wykonawcy za prawidłowo przeprowadzone roboty odpowiadać będzie .....................................

2.
3.
1.
2.

3.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ........................................... posiadającego uprawnienia nr
................... w zakresie ...................................................
W celu właściwej koordynacji prac Zamawiający wskazuje ...........................................................
§ 10
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wartości netto
wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,5 %
wartości netto wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wartości netto
wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych
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4.
5.

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wszelkie kary i należności przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
a) wystąpi istotna zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku nie mają zastosowania zapisy
umowy określone w § 10 ust 2 pkt c,
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych, jeżeli to nie wynika ze
względów technologicznych,
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt.
§ 11
1. Strony zgodnie ustalają, że za roboty dodatkowe mogą zostać uznane jedynie roboty, których nie można było
przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy, wówczas wykonanie robót dodatkowych może nastąpić
jedynie na podstawie obustronnego uzgodnienia zakresu i kosztu ich przeprowadzenia w oparciu o kosztorys
ofertowy wykonawcy.
2. W przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysowych, roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie ze
stawkami obowiązujących w II kwartale 2012 r. dla robót sanitarnych:
KO – 65%
Zysk – 12,9%
KZ – 9,2%
3. Strony przewidują zmianę terminu realizacji zamówienia tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
niedogodne warunki atmosferyczne lub przeszkody w terenie niemożliwe do przewidzenia przed podpisaniem
umowy, z zastrzeżeniem, że powyższe okoliczności zostaną zgłoszone pisemnie przed upływem terminów.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 14
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania
umowy.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 5
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W OSTATNICH PIĘCIU LATACH
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa inwestora

Okres wykonywania
(od-do)

Zakres robót

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miejscowość ........................... dnia ..................... 2012r.
................................................................
(podpis osoby uprawnionej
do
reprezentowania Oferenta)
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