ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie oznakowania pionowego terenów inwestycyjnych Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Ujazd

1. Zamawiający:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
tel: (32) 25 10 736 fax: (32) 251 37 66
NIP 954–13–00-712;
www.ksse.com.pl
2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: VPG.241.1.2018.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z § 4 ust. 1. pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej SA.
Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z
wyłączeniem określonym w art. 4d ust. 1 pkt 9) ustawy PZP.
4. Opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie oznakowania pionowe terenów inwestycyjnych Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Ujazd”
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b) Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie składa się z następujących części (zadań) opisanych poniżej:
Zadanie nr 1:
Opracowanie projektu wykonawczego (na podstawie zadanej koncepcji – załącznik nr
5) pylonu-witacza, tablic kierunkowych i drogowskazów do obiektów przemysłowych
oraz ich dokładnej lokalizacji przy poszczególnych drogach i skrzyżowaniach. ( 4 szt.
w formie papierowej + forma elektroniczna na nośniku przenośnym – format plików
pdf/jpg )
Zadanie nr 2:
Wykonanie oraz ustawienie następujących elementów oznakowania (według zadanej
koncepcji – załącznik nr 5):
- pylon – witacz wjazdowy na teren inwestycyjny – 1 szt.
- tablice kierunkowe do poszczególnych firm zlokalizowane przy drogach na
przedmiotowym terenie inwestycyjnym: pojedyncze - 4 szt., 5-cio punktowe - 5 szt.,
10-punktowe – 14 szt.
- drogowskazy do obiektu przemysłowego zlokalizowane przy drodze powiatowej nr
426 Strzelce Opolskie – Kędzierzyn Koźle – 2 szt.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w projekcie
koncepcyjnym oznakowania dołączonym do zapytania ofertowego jako załącznik
nr 5.
c) Zakres zamówienia obejmuje:
i.
ii.

iii.
iv.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej oznakowania i jej zatwierdzenie
przez Zlecającego.
Zapewnienie wszelkiego rodzaju zgód i pozwoleń związanych z
zatwierdzeniem projektu wykonawczego oznakowania we właściwych do tego
instytucjach oraz z umieszczeniem oznakowania w pasach drogowych dróg
gminnych i drogi powiatowej.
Wykonanie poszczególnych elementów oznakowania
Transport i zainstalowanie poszczególnych elementów oznakowania we
właściwych miejscach – zgodnie z projektem wykonawczym, za pomocą
odpowiedniego do tego sprzętu i ekipy montażowej oraz z uwzględnieniem
właściwego zakotwienia wspomnianych elementów w gruncie przy
uwzględnieniu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

d) Realizacja obydwu zadań powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami a w szczególności z
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
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znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach”.
e) Zobowiązuje się Wykonawcę , aby dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania,
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
f) Projekt wykonawczy oznakowania, jak również faktyczny wygląd poszczególnych
elementów oznakowania powinien zostać skonsultowany i zatwierdzony przez
przedstawiciela KSSE przed montażem elementów oznakowania.
g) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty i opracowania
stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
h) Wykonawca powinien zawiadomić (pisemnie/mailowo i telefonicznie) przedstawiciela
KSSE na tydzień przed o planowanym, dokładnym terminie montażu oznakowania.
i) Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
j) Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
k) Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych w
przypadku kiedy okaże się to niezbędne.
l) Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom,
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
i. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
ii. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
iii. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
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iv. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
v. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 6 ppkt. a.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
warunków określonych w ppkt. a. (i, ii, iii, iv, v) winien spełniać co najmniej jeden z
tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ppkt.
b. powinien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
d) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
e) Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg
formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i wyszczególnionych w Zapytaniu,
dołączonych do oferty.
f) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
7. Dokumenty wymagane od wykonawców biorących udział w niniejszym
postępowaniu
a) wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
b) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów załączonych przez oferenta.
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c) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:
i.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w pkt 6, ppkt.a (i, ii, iii, iv, v) zapytania , zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ii.
Wykaz usług (co najmniej 2 usługi polegające na realizacji pylonów
reklamowych o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda) w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 3)
iii.
Oświadczenie o udzielonej rękojmi za wady – na formularzu oferty.
iv.
W przypadku gdy osoba, która będzie wykonywała zamówienie lub będzie
uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, nie jest pracownikiem wykonawcy, do
oferty dołączyć należy zobowiązanie takiej osoby do współpracy przy wykonywaniu
tego konkretnego zamówienia.
d) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków,
o których mowa w pkt 6 ppkt.a (i, ii, iii, iv, v) Zapytania, składa co najmniej jeden
z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
e) Oświadczenia i dokumenty przedkładane w formie kserokopii winny być podpisane za
zgodność z oryginałem.
f) Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy winny być przedłożone w zaklejonej
kopercie z napisem „poufne”
g) W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy ustanowić pełnomocnika
reprezentującego Wykonawców, a pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty
8. Informacja o sposobach porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
a) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem na adres:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Wojewódzka 42, 40-026 KATOWICE
e-mail: m_pachucki@ksse.com.pl z kopią do: j.ozgowicz@ksse.com.pl
b) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane e-mailem zostaną
potwierdzone pisemnie wyłącznie na żądanie drugiej strony.
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c) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną
będzie się uważać za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed
upływem terminu .
d) Postępowanie prowadzi się w języku polskim
e) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, do których
skierowane zostało zapytanie ofertowe oraz umieści je na własnej stronie internetowej
(bez ujawnienia źródła zapytania).
f) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- p. Mirosław Pachucki,
e-mail: mpachucki@ksse.com.pl, tel. (32) 251 07 36 wew. 13– w sprawach
proceduralnych
- p. Jadwiga Ozgowicz – Chruściel,
e-mail: jozgowicz@ksse.com.pl, tel.(32) 231 89 10 – w sprawach przedmiotu
zamówienia,
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00
10.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
12.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b) nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych
c) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści
d) ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności
e) wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o:
- adresacie oferty,
- numerze sprawy: VPG.241.1.2018 i tytułem zamówienia: „Wykonanie oznakowania
pionowe terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie
Ujazd” ,
- firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie
- z dopiskiem: „nie otwierać przed godziną ……… w dniu………”
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f) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę/osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań.
g) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby/osób podpisującej/podpisujących
ofertę
13.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Gliwicka,
ul. Rybnicka 29, 44-100 Gliwice
Termin składania ofert : …………….. r, godz…………….
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
14.

Opis sposobu obliczenia ceny, waluta oferty
a) Cenę należy podać w PLN. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i
słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
b) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, w tym. m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
c) Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

15.

Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
16.

Kryteria oceny ofert

Kryterium

waga kryterium

Cena

100%
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a) Każdy oferent oceniany będzie w kryterium cena w skali od 0 do 100 pkt.
Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego
wzoru:
(Cmin/C)* 100 = n
gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena, C – cena badanej oferty, n- liczba punktów
b) Liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku, np. liczba
punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54.
c) Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego
oferta jest zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych, posiada wymagane
kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży
najkorzystniejszą cenowo ofertę.
d) Oferenci oraz ich oferty zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Zamawiającego.
17.

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy

Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze
oferty najkorzystniejszej. Informacja taka będzie również umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
18.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do
treści umowy
a) Informuje się, że istotne postanowienia umowy zawarto w pkt. 4 Zapytania, tj. w Opisie
Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikiem nr 5) oraz w pkt. 5 Zapytania dotyczącym
terminu wykonania zamówienia.
b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy w
związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a
Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy
zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie on naliczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

20.

Inne informacje
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21.

Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Zapytania Ofertowego:
1. wzór formularza oferty
2.
3.
4.
5.

wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wykaz usług
wzór umowy
koncepcja oznakowania pionowego terenów Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i Strefy Aktywności Gospodarczej w Olszowej, Gmina Ujazd.

Załączniki wymienione w ppkt. 1, 2, 3, 4, stanowią wzory formularzy, które muszą zostać
dołączone do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na własnych formularzach, muszą znaleźć
się w nich wszystkie elementy zawarte we wzorach formularzy przekazanych przez
Zamawiającego pod rygorem nieważności. Załącznik nr 4 powinien zostać zaparafowany przez
Wykonawcę.
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…..………….………………, dnia …………. r.

Załącznik Nr 1
(wzór oferty)

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

OFERTA
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna SA
ul. Wojewódzka 42;
40-026 Katowice

Nazwa wykonawcy:

........................................................................................................................................
Siedziba wykonawcy:
….......................................................................................................................................
Nr tel., fax, e-mail wykonawcy:
.........................................................................................................................................
REGON wykonawcy:
..........................................................................................................................................
NIP wykonawcy:
..........................................................................................................................................
Osoba/y do kontaktu z zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel………………………………………………………. e-mail……………………………………….....................

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie Oznakowania pionowego terenów
KSSE i SAG Olszowa w Gminie Ujazd (nr postępowania: VPG.241.1.2018) oferujemy
wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:
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Zadanie :
„Wykonanie oznakowania pionowe terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Gminie Ujazd”


Cena (koszt) brutto ..............................PLN
(słownie:...................................................................................).



W tym podatek VAT w wysokości .................... PLN / .................. %

2. Potwierdzamy zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz otrzymanie od zamawiającego niezbędnych informacji do przygotowania
oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. Oświadczamy, iż zawarte w Zapytaniu Ofertowym ustalenia dotyczące treści umowy
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w Zapytaniu, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym
6. Udzielamy gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonane roboty i opracowania
stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
7. Do niniejszej oferty załączamy: dokumenty wymagane od oferenta
wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym, tj.: (należy sporządzić wykaz
załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):
1) ..................................................................................................................
2) ..................................................................................................................
3) ..................................................................................................................
4) …………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2

My, niżej podpisani:

OŚWIADCZENIE

.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Przystępując do złożenia oferty w postępowaniu ogłoszonym przez Katowicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną na: realizację zadania pn. „Wykonanie oznakowania pionowe terenów
inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Ujazd”.
oświadczamy,
że spełniamy warunki udziału w tym postępowaniu określone w punkcie 6, ppkt. a (i, ii, iii, iv,
v) Zapytania, tj.:
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

3.

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

4.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………….., dnia ………………… r.

…………………………………………………………………………..
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 3
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Wykonawca: ………………………………………………….
………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………….

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat potwierdzających spełnianie
warunku wiedzy i doświadczenia:

Lp

Opis
przedmiotu zamówienia
(z uwzględnieniem wykazania realizacji
określonego zakresu)

Całkowita
wartość brutto
usługi
w PLN

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Nazwa Odbiorcy

Data
zakończenia

1.

2.

3.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały
wykonane i ukończone prawidłowo (referencje itp.)

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

………………………………………………………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 4
(wzór umowy)

UMOWA
zawarta w dniu …………………………..
pomiędzy :
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA,
ul. Wojewódzka 42; 40-026 Katowice
tel: (32) 25 10 736 fax: (32) 251 37 66
NIP 954–13–00-712; www.ksse.com.pl
reprezentowaną przez :
1. Janusza Michałka - Prezesa Zarządu KSSE S.A.
2. Jacka Bialika - Wiceprezesa - Członka Zarządu KSSE S.A
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
NIP ……………………….REGON………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego i wyboru oferty Wykonawcy
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Wykonanie
oznakowania pionowego terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
Strefy Aktywności Gospodarczej w Olszowej w Gminie Ujazd”.
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2. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z :
- opisem przedmiotu zamówienia
- złożoną ofertą
które stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Pokrywania wszystkich opłat wynikających z konieczności uzyskania warunków, opinii,
uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp. z tytułu realizacji prac określonych w § 1 niniejszej
umowy, wynikających z odrębnych przepisów prawa.
2. Współdziałania z Zamawiającym w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Prowadzenia prac montażowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.
4. Przeprowadzenia niezbędnych napraw i doprowadzenia do stanu poprzedniego - w razie
zniszczenia lub uszkodzenia elementów infrastruktury,ich części lub innego rodzaju
mienia zlokalizowanego w pasach drogowych lub na działkach sąsiadujących z pasami
drogowymi na terenie SAG Olszowa w trakcie lub w związku z realizacją umowy. oraz
poniesienia kosztów napraw i prac przywracających stan poprzedni.
5. Zapewnienia po swej stronie właściwej formy transportu elementów oznakowania do
miejsca ich docelowego montażu (wraz z zapewnieniem ewentualnych pozwoleń i
poniesienia wszelkich kosztów).
6. Wykonywania innych czynności wyżej nie wymienionych, związanych z pełnieniem
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.
7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialność odszkodowawczej za ewentualne szkody
wyrządzone przez Wykonawcę na zasadzie winy, słuszności lub ryzyka osobom trzecim,
zarówno na terenie prowadzenia prac montażowych, jak i na nieruchomościach
bezpośrednio do niego przyległych.
8. Posiadania przez cały okres realizacji umowy polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
§3
1. Wymieniony w § 1 zakres prac zostanie wykonany w terminie 4 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
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2. Do tego terminu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane prace do odbioru.
3. W razie zaistnienia okoliczności niezawinionych przez strony o charakterze siły wyższej,
które spowodują, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w pkcie 1 nie
będzie możliwe, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie, o których
mowa w § 9 niniejszej umowy, pod warunkiem, że o zajściu takich okoliczności
Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.

§4
1. Odbioru technicznego przedmiotu umowy Zamawiający dokona w terminie 14 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy.
2. Pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego i
Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
§5
Na wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 umowy, Wykonawca udziela gwarancji oraz
rękojmi za wady przez okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

§6
1. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego
dokumentacji, o której mowa w §1, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
2. Z dniem pozytywnego odbioru technicznego dokumentacji na Zamawiającego przechodzą
autorskie prawa majątkowe w zakresie: obrotu oryginałem lub kopiami, utrwalenia i
zwielokrotnienia utworu, rozpowszechniania, w tym publikowania w Internecie.

§7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu prac w przypadku zaistnienia
okoliczności powodujących konieczność zmniejszenia zakresu rzeczowego robót z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego bądź
uzupełniającego, jak również możliwość robót dodatkowych i uzupełniających, w przypadku
gdy okaże się to niezbędne.
3. Jeżeli w toku wykonywania prac związanych z realizacją § 1 niniejszej umowy zajdzie
konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych bądź uzupełniających, które nie były objęte
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zakresem niniejszej umowy to Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z
tego tytułu, jeżeli wykonał prace dodatkowe bądź uzupełniające bez uzyskania zgody
Zamawiającego.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
…………………………..zł brutto , słownie: …………………………………………………………….zł .
00/100, w tym podatek VAT w wysokości ……..……………PLN / …………%
2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy będzie płatne po pozytywnym odbiorze
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 , w terminie 14 dni od dostarczenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
a. opóźnienie w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości
netto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy dzień
opóźnienia;
b. opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości netto
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia;
c. z tytułu wad trwałych w przedmiocie umowy w wysokości 10% wartości netto
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8 ust.1;
d. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym
mowa w § 8 ust.1;
2. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie
jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Niezależnie

od

kar

umownych

strony

umowy

mogą

dochodzić

odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar
umownych.
4. Strony ustalają, że mogą odstąpić od egzekwowania należnych im kar umownych.

§ 11
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo
i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.
§ 15
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy
2. Opis przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

18

