
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie pisemnego przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja sieci energetycznej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Dąbrówka”
w Samsieczynku, 89-115 Mrocza

Informacja o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

a) umieszczenie ogłoszenia o przetargu w Internecie na stronie OZ PZD w Bydgoszczy 
b) ogłoszenie w miejscowej prasie
c) powieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie  OZ PZD  

w Bydgoszczy

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „Dąbrówka” w Samsieczynku

89-115 Mrocza
 Adres do korespondencji: 

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz

II.PODSTAWA PRAWNA I TRYB ZAMÓWIENIA:

Uchwała  nr  14/III/2015  Krajowej  Rady  Polskiego  Związku  Działkowców
z dnia 1.X.2015r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  Modernizacja sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Dąbrówka” w Samsieczynku: 

1.Zasilanie w energię elektryczną

Stan istniejący  .       
ROD „Dąbrówka” zasilany jest w energię elektryczną linią napowietrzną i dalej kablem do
skrzynki pomiarowej posadowionej przy słupie linii. Skrzynka wyposażona jest w rozłącznik,
zabezpieczenie  przedlicznikowe,  przekładniki  i  licznik  do  pomiaru  energii.  Skrzynkę
pomiarową przewiduje  się  do wymiany.  Ze skrzynki  wyprowadzona jest  linia  kablowa do
rozdzielnicy  głównej.  Rozdzielnica  główna  zbudowana  jest  jako  zestaw  skrzynek
żeliwnych. Z  rozdzielnicy wyprowadzone są wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych
działek  poprzez  skrzynki  przyłączeniowe  i  dalej  skrzynki  z  licznikami  (podlicznikami)
usytuowane przy poszczególnych działkach.
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Stan projektowany  .   
W  celu  ujednolicenia  zasilania  w  energię  elektryczną  działek  zaprojektowano  na  górnym
tarasie  w  centralnym  miejscu  ogrodu  złącze  kablowe  5K-6.  Złącze  należy  połączyć  z
skrzynką pomiarową kablem YAKY 4x95mm2 wpinając  go równolegle z  istniejącym kablem
zasilającym istniejącą rozdzielnice RG.

Kabel  należy  poprowadzić  w  rowie  kablowym  na  głębokości  0,8m w 20cm podsypce  z
piasku. Na całej długości kabel należy osłonić rurą typu AROT DVK 110 niebieską,
Ogród  podzielono  na  cztery  sektory  zasilania.  Złącze  5K-6  wyposażone  jest  w  rozłączniki
bezpiecznikowe. Ze złącza należy wyprowadzić pięć obwodów zasilających:

- obwód 1 kabel YAKY 4x35mm2

- obwód 2 kabel YAKY 4x35mm2
       - obwód 3 kabel YAKY 4x25mm2

       - obwód 4 kabel YAKY 4x35mm2
- obwód oświetleniowy kabel YAKY 4x25mm2,

Obwód 1.   
Ze złącza SK-6 należy wyprowadzić obwód 1 kablem YAKY 4x35mm2 do działek nr 45 51,
oraz 58 64, Kabel należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 0,8m w 20cm podsypce z
piasku. Na całej długości kabel należy osłonić rurą typu AROT DVK 110 niebieską. Kabel należy
wpiąć  do  skrzynek  rozdzielczych  wyposażonych  w  rozłącznik  bezpiecznikowy  RBOO  z
zabezpieczeniami  32A,  Ze  skrzynek  rozdzielczych  zasilane  będą  skrzynki  pomiarowe  wg
schematu  ideowego  zasilania  —  obwód  1.  Sukcesywnie  po  podłączeniu  działek  istniejące
zasilanie należy zdemontować.
Obwód 2.   
Ze złącza 5K-6 należy wyprowadzić obwód 1 kablem YAKY 4x35mm2 do działek nr 30 38,
41 44, 52, oraz 54 — 56, Kabel należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 0,8m w
20cm podsypce z piasku. Na całej  długości  kabel  należy osłonić rurą typu AROT DVK 110
niebieską.  Kabel  należy  wpiąć  do  skrzynek  rozdzielczych  wyposażonych  w  rozłącznik
bezpiecznikowy  RBOO  z  zabezpieczeniami  32A.  Ze  skrzynek  rozdzielczych  zasilane  będą
skrzynki  pomiarowe  wg  schematu  ideowego  zasilania  obwód  2.  Sukcesywnie  po
podłączeniu działek istniejące zasilanie należy zdemontować.
Obwód 3.   
Ze złącza 5K-6 należy wyprowadzić obwód 1 kablem YAKY 4x25mm2 do działek nr 19, oraz
25 — 29. Kabel należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 0,8m w 20cm podsypce z
piasku. Na całej długości kabel należy osłonić rurą typu AROT DVK 110 niebieską. Kabel
należy wpiąć do skrzynek rozdzielczych wyposażonych w rozłącznik bezpiecznikowy RBOO z
zabezpieczeniami  32A.  Ze  skrzynek  rozdzielczych  zasilane  będą  skrzynki  pomiarowe  wg
schematu  ideowego  zasilania  obwód  3,  Sukcesywnie  po  podłączeniu  działek  istniejące
zasilanie należy zdemontować.

Obwód 4.   
Ze złącza SK-6 należy wyprowadzić obwód 1 kablem YAKY 4x35mm2 do działek nr 1 8, 10
— 18, oraz 20 — 23. Kabel należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 0,8m w 20cm
podsypce z piasku. Na całej  długości kabel  należy osłonić rurą typu AROT DVK 110
niebieską.  Kabel  należy  wpiąć  do  skrzynek  rozdzielczych  wyposażonych  w rozłącznik
bezpiecznikowy RBOO z zabezpieczeniami  32A. Ze skrzynek  rozdzielczych  zasilane będą
skrzynki  pomiarowe  wg  schematu  ideowego  zasilania  obwód  4.  Sukcesywnie  po
podłączeniu działek istniejące zasilanie należy zdemontować.
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Obwód oświetleniowy.   

Ze  złącza  5K-6  należy  wyprowadzić  obwód  1  kablem  YAKY  4x25mm2  obwód
oświetleniowy do tablicy oświetleniowej TO posadowionej przy złączu. Tablica TO wyposażone
zostanie wg schematu ideowego w:

- rozłącznik FR103, 100A,

- ochronnik przepięć,

- zabezpieczeni obwodu RB-00 25A.,

- stycznik 5M400.

Sterowanie  oświetleniem zaprojektowano  za  pomocą  zegara  astronomicznego  z  możliwością
wyboru pracy: automatyczna lub ręczna.

Z tablicy TO należy wyprowadzić kabel YAKY 4x16mm2 w poliże istniejącej rozdzielnicy
żeliwnej RG i  połączyć z istniejącym kablem zasilającym oświetlenie za pomocą mufy
termokurczliwej.  Kabel należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości  0,8m w 20cm
podsypce z piasku. Na całej  długości kabel  należy osłonić rurą typu AROT DVK 110
niebieską. 

2.Ochrona przeciwporażeniowa. 

Zgodnie  z  normą  PN-IEC-60364-4-41  jako  dodatkową  ochronę  od  porażeń  prądem
zamontowane są  w tablicy  TO i  skrzynkach  pomiarowych przy  działkach  wyłączniki
instalacyjne typu „S" gwarantujące dostatecznie szybkie wyłączenie w układzie sieciowym
TN-C-S.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po załatwieniu wszystkich spraw formalno-
prawnych  i  niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy.  Termin  wykonania  zamówienia:  do
31.10.2023 r.(etap  I i II do 30.11.2022r.,  etap III i IV do 31.10.2023r. w zakresie
zgodnym z Projektem Budowlanym).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1.Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania.
3.Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi

do wykonania zamówienia.
    4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.Wykażą  się  realizacją  w  ostatnich  3  latach  co  najmniej  jednego  zadania
polegającego  na  wykonaniu  budowy  lub  modernizacji  sieci  energetycznej
o wartość zamówienia zbliżonej do planowanych realizacji zadania. 

6.Udzielą co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.

str. 3



VI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:
1. Oświadczenia: o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z przetargu (wzór   oświadczenia - załącznik nr 2
do SIWZ).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz  osób,  które  będą  kierowały  wykonywaniem  zamówienia,  wraz  z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i informacją o podstawie
dysponowania tylni osobami oraz oświadczenia, że osoby, które będą zamówienie
pełniąc  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie  posiadają  właściwe
uprawnienia budowlane (załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Wykaz robót o podobnym charakterze do zamówienia zrealizowany  w ostatnich
3 latach ( załącznik nr 4 do SIWZ).

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu
terminu do składania  ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAWIAJĄCYM

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą to:
1. Marian Grochowski - I  Z-ca Prezesa Zarządu ROD – tel.601-662-227
2. Jarosław Frydrychowicz –  tel. 602-271-551

IX.  SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1.Cena podana  przez  Wykonawcę  w formularzu  oferty  (  wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1do SIWZ) jest  całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie w
całości  zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz  z podatkiem od
towarów i usług.

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  ma  charakter  ryczałtowy.  Cena  podana  w  ofercie
pozostanie  niezmienna  przez  cały  okres  związania  z  ofertą  i  obowiązywania
umowy.

2. Cena  oferty  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania
wynikające  wprost  z  dokumentacji,  jak  również  nie  ujęte  w  dokumentacji
budowlanej,  a  niezbędne do wykonania zadania.  Wskazane jest  zapoznanie  się
Wykonawcy,  przed  wyceną  robót  z  warunkami  w  jakich  realizowany  będzie
przedmiot zamówienia.
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Uwaga!  W  ciągach  alejek  w  ziemi  mogą  być  zlokalizowane
niezinwentaryzowane kable energetyczne zasilające altany. Przy wykonywaniu
robót ziemnych konieczne będą odkrywki w celu ustalenia ich usytuowania.

X. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą po zaakceptowaniu przez Wykonawcę 
warunków określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie  zamówienia  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych  ofert  bez  przeprowadzenia  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba,  że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy
zawartej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu
realizacji urnowy stanowi konsekwencje działania sił wyższych, których nie można było
przewidzieć poza zdarzeniami zwykłymi. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość
przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji
działania siły wyższej tj. zdarzeń, których strony umowy nie mogły przewidzieć.

XI. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści
zawieranej umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana  jako
najkorzystniejsza.

1.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  w sprawie
zamówienia,  której  założenia  zawarto  w  załączniku  nr  5  do  niniejszej
Specyfikacji.

2.  O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę  którego
oferta  została  wybrana,  jednak  nie  wcześniej  niż  7  dni  od  dnia  ogłoszenia
rozstrzygnięcia postępowania.

3.  Harmonogram  robót  na  terenie  ogrodu  Wykonawca  będzie  ustalał
z Zamawiającym.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
3. Kompletna oferta musi zawierać:

a. Formularz oferty sporządzonej wg wzoru załącznika nr 1
b. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII specyfikacji.
c. Formularz  oferty  oraz  załączniki  muszą  być  podpisane  przez  osoby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
4. Zamawiający zaleca aby wszystkie strony oferty wraz  z załącznikami były

trwale spięte, a strony ponumerowane.
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5. Oferty należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej na adres:
Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Bydgoszczy,   ul.  Piotrowskiego  11,
85-098 Bydgoszcz

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Bydgoszczy,   ul.  Piotrowskiego  11,

85-098  Bydgoszcz  lub  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
bydgoszcz@pzd.pl     

2. Termin składania do 29 lipca 2022 r. do godziny 14.oo.
3. Otwarcie ofert nastąpi 3 sierpnia 2022 r. o godz. 15.oo.
4. Oferty złożone po terminie będą odrzucone bez rozpatrywania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania

przyczyn, szczególnie gdy ceny ofert przekroczą możliwości Zamawiającego.

XIV. ODWOŁANIA

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego

XV. OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE I ZALICZKI

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
1.   Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
2. Zamawiający  nie  przewiduje  zaliczek  na  poczet  wykonania

zamówienia.

Załączniki   :  
1. Formularz ofertowy
2. Wzór oświadczenia
3. Wykaz osób, które będą kierowały wykonaniem zamówienia
4. Wykaz robót o podobnym charakterze
5. Założenia do umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

F OR M U LA RZ  O FER TOW Y

Nazwa / imię nazwisko Wykonawcy: .................................................................................................

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

Siedziba / miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy .......................................................................

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

NIP Wykonawcy.........................................................................................................................

REGON ykonawcy......................................................................................................................

Telefon/fax Wykonawcy ................................ Adres e- mail Wykonawcy..........................................

Do:      Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Dąbrówka” w Samsieczynku,

adres korespondencyjny:

w Biurze Okręgowego Zarządu PZD,  85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11

lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 601-662-227

W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu na budowę „Modernizacja sieci energetycznej
na ternie ROD „Dąbrówka” w Samsieczynku”, gm. Mrocza,   składam ofertę na kompleksowe
wykonanie zadania zgodnie z:

- zakresem prac zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/,

Oferowana cena za całość zamówienia:

netto................................................................................................PLN

podatek VAT 23%.........................................................................PLN

brutto............................................................................................. PLN

Całość zamówienia zrealizujemy w terminie:

- rozpoczęcie realizacji  przedmiotu urnowy nastąpi w ciągu 10 dni od dnia podpisania urnowy

i protokolarnego przekazania placu budowy;

-  zakończenie  przedmiotu  umowy  i  zgłoszenie  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru

technicznego nastąpi w terminie do dnia 31 października 2023 r.



II. Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane udzielamy 3 letniej gwarancji 

jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

II. Jako Oferent oświadczam, że:

1. zapoznałem się z warunkami przetargu i SIWZ, nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem
informacje niezbędne do przygotowania oferty,

2. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez 30 dni od
ostatecznego upływu terminu składania ofert,

3. akceptuję  proponowany  przez  Zamawiającego  wzór  urnowy,  który  zobowiązuję  się  podpisać
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

4. w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

5. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

IV.  Jako  Oferent  oświadczam,  że  zamierzam  powierzyć  podwykonawcom  następujące  części

zamówienia:*

L.p. Część zamówienia powierzona podwykonawcy

1.

2.

3.

* W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia i/lub nie wypełniać tabeli.

V. Oferta została złożona na 2 stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr 2.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu.

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przetargu określone w SIWZ dotyczące:

a. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,

  b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych dla realizacji zamówienia,

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PRZETARGU

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przetargu

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADANIA

(SPEŁNIENIE WARUNKU DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

Adres .................................................................................................................................

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, wykształcenie

Zakres wykony-
wanych czynności
(rola) w realizacji

zamówienia

Podstawa
dysponowania
tymi osobami

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
(lub osób uprawnionych)

                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy

...................... , dn ................... r



Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

w zakresie niezbędnym do wskazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dot.

zamówienia pn. Modernizacja sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

„Dąbrówka” w Samsieczynku, 89-115 Mrocza

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

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

      Adres ....................................................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE
w ostatnich 3 latach wykonałem następujące roboty budowlane:

L.P.
Rodzaj roboty budowlanej
(nazwa zamówienia, opis

zawierający rodzaj,
długość i średnicę przewodu)

Data
Wykonania
(dzień, miesiąc,

rok)

Miejsce
Wykonania

początek

N a z w a  ( f i r m a )
podmiotu

udostępniającego
zasoby o'

zakończenie
.

.

wypełniają  Wykonawcy,  którzy  będą  polegać  na  wiedzy:  doświadczeniu  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który będzie dysponował
wiedzą i  doświadczeniem innych podmiotów jest  zobowiązany przedstawić  pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

       ……………………………………...

                                                                                        podpis i pieczęć osoby uprawnionej             
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 5 do SIWZ

Założenia do umowy (wybrane)

UMOWA nr ………

Zawarta w Bydgoszczy w dniu................................................pomiędzy:

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie                                        Rodzinny Ogród Działkowy 

„Dąbrówka” w Samsieczynku , 89-115 Mrocza

reprezentowanym przez Zarząd ROD „Dąbrówka” w Samsieczynku, w osobach :

1       -  P r e z e s  Z a r z ą d u  R O D

2       -  C z ł o n e k  Z a r z ą d u  R O D ,

zwanym dalej „Zamawiającym"

a
reprezentowanym przez:

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

 § 1

1. W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  zamówienie,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  Wykonawca
zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego modernizację sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Dąbrówka” w Samsieczynku.

2. Szczegółowy zakres robót określają przedmiar robót, kosztorys ofertowy, dokumentacja techniczna i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2

1. Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia .................................................

2. Teren budowy zostanie przekazany dnia ........................................................

§ 3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany zakres robót uwzględniający wszystkie składniki zadania zostało
ustalone na kwotę ............................................................................... zł (słownie:....)

2. Odbiór robót dokonany będzie protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron umowy w terminie 7 dni licząc od
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płacona będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni
licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe, po wykonaniu pewnego etapu robót, po zatwierdzeniu go przez
Zamawiającego lub jego przedstawiciela (inspektora nadzoru).

5. W  przypadku  zwłoki  w  zapłacie  faktury  Wykonawcy przysługuje  prawo naliczenia  odsetek  zwłoki  w
wysokości ustawowej.



§ 4

1.Wykonawca przygotuje sobie własne zaplecze socjalne i zaplecze magazynowe w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym.

2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania umowy, ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na okres prowadzonych robót.

§ 5

1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy obejmuje wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały.

2.Termin gwarancji wynosi ........... lat, licząc od daty odbioru robót.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z 

winy Wykonawcy
b) 0,2% należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek określonych w 

protokole odbioru,

c) 20% należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z Zamawiającym z 
winy Wykonawcy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia.

§ 7

1.W przypadku przeszkód w wykonaniu  robót  niezależnych  od Wykonawcy,  zobowiązany jest  on  do
niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu telefonicznie i pisemnie Zamawiającego. 

2. Ze względu na istniejące sieci wodociągowe, energetyczne i teletechniczne w alejach  ogrodowych,
Wykonawca  przed  i  w  trakcie  prowadzenia  robót  w  poszczególnych  alejkach  ogrodowych

zobowiązany jest do zaciągnięcia informacji o przebiegu uzbrojenia wewnętrznego z upoważnioną osobą
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych szkód na terenie ogrodu lub działki użytkownika, 

powstałych z winy Wykonawcy


