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specyfikacia lstotnych wa.unków zamówią.ia dlą .adalią
,,Budowa jałownika W zakłzewie na dz,357/1" {11€020}

Zaząd Hodowli zarodową zwielząt ,,Żołędnica' Sp. z o,o, z siedzibą W Zołędnicy 41, 63-900
Rawicz (Zamawiający), zaplasza oferentóW do złożenia ofeńy W przetargU nieograniczonym na
Wykonanie poniżej okreś|onych prac budoWlanych:

l, PRzEDMloTZAMóWEN|A:
1. Przedmiotem zamóWienia jest komplek§owe Wykonanie robót: ,,,,BUdoWa jałownika W

zakzewie" 63-910 N,4iejska Górka.
2. zakles ęeczowy robót określa kosztorys 'ślepy" (przedmiar robót) z nakładami

rzeczowymi, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji lstotnych WarunkóW zamóWienia

ll. TERM|N REALlzAcJl:
1. zadanie na|eży wykonać W okresie od '|7,05,2021 l. do 17,09,2021 l.
2. Dopuszcza się (po uzgodnieniu z zarflawiającym) wcześniejsze rozpoczęcie prac przez

Wykonawcę,
3, Termin realizacji moze zostaó Wydłużony na Wniosek Wykonawcy inwestycji, jeżeli

plzyczyną opóźnień będą zdarżenia atmosferyczne Utrudniające postęp prac,

lll. oKREs GWARANCJI: minimum 36 miesięcy (podlega ocenie punktowej)

lV. TERlMlN PŁATNoścli minimum30dni od Wystawienia faktury (podlega ocenie punktowej)

V. lNFoRMACJE oGóLNE
1. W postępowaniu mogą Uczestniczyć tylko oferenci, którzy pobrali slWZ W siedzibie

spółki, bądź pzez stronę WWW lub otzymaliją drogą mailową,
2. ofeńy nalęży plzygotować na, lub W oparciu o formularz ofeńowy, §tanowiący załącznik

nr 2 do niniejszej specyfikacji, ofeńy Winny znajdować się W Zamkniętych kopeńach:
zewnętzna| opatzona adresem Zamawiającego z adnotacją ,Nie otwierać przed
10,02.2021 r. godz. 12.00 oraz Wewnętrzna: opatrzona nagłóWkiemi ,,Budowa
jałownika w zakrźewie na dz,357l'| -'l'll2021" zawięlająaa nazwę i adres oferenta.

3, oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o Wyjaśnienie zapisóW W S|WZ
nie później niż 7 dni pzed Uplywem terminu składania ofeń.

4, osobarni uplawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzie|ania Wyjaśnień są|
zbignieW Dworecki (Prezes Zalządu) i Marcin Maślanka (Gł. i-lodowca)-

5. W plzypadku Wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający opublikuje
treść Wyjaśnień na W\t\{,zolednica.pl,

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofeń, Zamawiający
może zmodyfikować treśó dokumentóW składających się na stWZ, Każda Wprowadzona
zmiana stanie się częścią specyfikacji,

7. W celu Umożliwienia oferentom uwzględnienia otżymanych Wyjaśnień W
plzygotowanych ofeńach lub Wprowadzenia W nich zmian, zamawia)ący może
plzedłużyó termin składania ofeń,

8. ofeńę należy złożyó W sekretariacie zlokalizowanym W siedzibie Zamawiającego, tj, W
Hodowli Zarodowej Zwieżąt ,,Żołędnica" Sp, z o,o, W Żołędnicy nr 4l , 63-900 Rawicz.

9. Tefmin składania ofeń uptywa W dniu ,! 
0 ,o2,2o21 l. o godzińie 12@.

10, oferty otzymane pżez zamawiającego po terminie składania pozostaną bez otwielania,
1 1, Kaźdy oferent pż edstawia tylko jedną ofeńę dotyczącą pżedmiotowego zadania,
12, Nie dopuszcza slę składania ofeń częściowych.
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13. żlaza|a ofeńa olżyma nUmer identyfikacyjny
14,Zaleca się aby oferent zgramadzł WSzelle infolmacje klore n]ogą byc kon eczne do

przygotowan a oleiy a zwlaszcza zapożnał się ze stanen,] obiektÓW
]5,ofeńe nalezy sporządzc W języku polskirn na pśmie W sposób trwały, ofeńa Winna

byc podp sana pazez OIelenla L]b upoważn onego prżedslawiciela Oferenta,
16 Wszystkie strony oleńy wraz z załączńikarn W nny być pon umerowane i pa rafowa ne.
17 Dó ófeńy aależy załączyć następujace dokurńenty]

1)Aktualny odpis z Właściwego rejestru ]Ub aktualne zaśWladcżenie o Wpise do
ewidencj działa]ności gospoda.czej śWiadczące ze oferent ]est Uprawnony do
Występowania W obrocie prawnym potwierdzające źe profil działan a oferenta
odpow ada profilowi robót ob]ętych postepowaniem oTaz Wskazu]ące osobę
uprawniona do dokonywania czynnoŚc prawnych W m eniu oferenta Dokument ml]si
byc Wystawiony nie Wcześn e] niż 3 m esiące przed upływem term nu składania ofeń

2) Aktuane zaśWiadczen e z Właśclwego Urzedu skarbowego i Urżędu Grńny o
ńieza egani) z uiszazan ern podatkóW (Wystawlone nie Wcześn e] niz 3 mies ące przed
upływem terminu składania ofeń)

3 ) Kosżto.ysy ofeńowe, sporządzone na pod stawie Wykazu robót stanow ących zalącżn k
Nr 1 do S|WZ Kosztorys naeży spolządż ć W Wersj cenowej t], iloczyn ilości
jednostek do Wykonan a iustaonej cenyzajednostkę obrnarowa (np m2 100xlB34
zł) Wersia cenowa kosztorysu będzie stanow]ła załącz|ik da urnowy i W zwiazku z
tym nie moze być przez oferenta zastrzeżona ]ako n ejawna

4) DoWód Wnies enia Wadiun,]
5) Dopuszcza sie moź Wość przedloze|ia kopii WW dokurnentóW, potwierdzonych przez

oferenta,
UWAGA: brak iakjegoko]Wek z Wyzej Wym]enonych dokumentóW lub złozenie dokurnentu W
niewlaściwej formie np nepośWadczonej za zgodność Z oryginałem kserokopii. spowoduje
odrzucenie ofeńy Złozenie przez ofelenta fałszywych ub stwierdża]ących nieprawde
dokurnentóW albo nierżete]nych ośW adcżeń. powoduie Wykluczenie oferenta z postępowania,

] 8 Wykonawca muS spełn ać nastepujace Warunki dodatkowe
1) W okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres ptowadzen a działa ności ]est krótszy. to W

tym okresie, Wykonał co najmnie] dwa zamóWenia odpo!,/]3ca]ąae Zakleserń
i..]3\iy J]We.ta.sk e) m n nlum połowie Wartości rcbót slanow acych prżedrn ot
żamówien a

W celu patwlerdzenia Warunku. oferenci zabowiazani są przedłożyć Wkaż robót W

formie aświadczenia
2) obrót roczny oferenla W roku poprzednim Wyn ósl minirnur. 0,5 , k..1..ś. Wańośc

ofeńy
W celu patwierdzenia nhiejszego Warunku. potenc]alni wykanawcy zabavyiązalli sa
przedłożyć oświadczenie
3) Posiadać środk fjnansowe W Wysokości co najmniej połowy wańości ofe{y brutto

l|,b posiadać żdolnośc kredytorvą W Wyso'(ośc' po]owy Wartości oJeńy brutto,
W celu pat,,,lierdzen]a njniejszego Wafunku. wykonawcy zobawlazańj sa przedłaźyć
oświadczenie Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyćzaświadczeDie
z banku w Ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, pod rygorem unieważnienia umowy,
lub
posiadać Gwaranc;ę ubezpieczeniową należytego Wykonania, jako zobowiązanie
gwaranta do zapłacenia określonej kwoty W razie niewykonania bądź nięnaleźytego
Wykonania zobowiązań Wynikających z zawańej umowy.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku, Wbrany wykonawca zobowiązany będzie
przedłożyć przed podpisaniem umowy @
iei zawarcia W ciaau 14 dni po podpisaniu umow i iei okazania. pod rygorem
unieważnienia umowy.
4) Posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnei na sumę

ubezpieczenia minimum 1 000 000 zł.
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W celu potvierdzenia niniejszego warunku, wybrany wykonawca zobawiązany będzie
przedłożyć pąed podpisaniem umowy kopię polisy lub aśWiadczenie o gotowości do jej
zawarcia W ciągu 14 dni po podpisaniu unowy i jej okazania, pod l.y'gorem
unieWażnienia umowy.

19, Warunkiem przystąpienia do pVetargu jest Wniesienie Wadium W Wysokości 300.000,00
zł (trzysta tysięcy złotych), które należy uiścic do dnia 10,02,2021 r. do godziny 11@ W
formie pieniężnej, oferent, który chce Wnieść Wadium W innej niż pienlężna,
dopuszczonej przepisami ustawy formie, powinien o tym fakcie powjadomić
Zamawiającego na trzy dni przed datą jego Wniesienia, oferent Wnoszący Wadium W
pieniądzu, Winien plzekazać )e na rachunek bankowy Zamawiającego, tj, Hodowli
zarodowej zwierżąt ,,zołędnica" sp. z o,o. W zołędnicy nr 4l, 63.900 Rawicz W
banku PKo SA o nr: 87 1240'1747 111,1 0010 6072 9443 z określeniem tytułu Wpłaty
,,WADluM: ,,Budowa iałownika W zaklzewie na dz,357h"_ ofeńa, która nie będzie
zabezpieczona dopuszczalną formą WadiUm, zoslanie plzez zamawiającego Uznana za
nieważną iodrżucona,

20, Dy§pozycje W zakresie zwrotu Wadium dla oferentóW, których ofeńy nie zostaną
Wybrane, Zamawiający plzekażę W ciągu tęech dni roboczych od daty podpisania
umowy z oferentem, którego ofeńa zostanie pżyjęta,

21. Dyspozycję W zakresie zwrotu Wadium dla oferenta, którego ofeńa zostanie Wyblana,
Zamawiający plzekaże w ciągu trzech dni roboczych od daiy podpisania umawy p.zez
oferenta i Wniesienia zabezpieczenia nalężytego Wykonania umowy,

22. oferent, którego ofeńa zostanie uznana za najkolzystniejszą, traci Wadium WraZ z
odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
a) odmóWi podpisania umowy na Warunkach określonych W ofercie
b) nie Wniósł zabezpieczenia należytego Wykonania umowy
c) zawarcie umowy stało się nien]ożliwe z p żyęzyn leżących po stronie ofelenta

23, oferent może Wprowadzić zmiany lub wycolać Aożaną ofertę pod Warunkien], że
zamawiający otzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o Wycofaniu
ofeńy przed telminem składania ofeń, określonym W pkt, 9, Powiadomienie Winno być
opigczętowane i dostarczone W zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem
określonym W pkt. V,2 ioznaczonej dodatkowo napisem ,,ZMIANA" lub ,,WYCoFANlE".

24. ofelent nie moźe dokonać zmian i Wycofać oferty po upływie terminu składania ofeń,
25. zamawiający poprawi oczywiste omyłki W treści ofeńy za zgodą oferenta - nie dotyczy

oferowane] ceny i sposobL jej Wyliczelia.
26, Podcza§ otwierania kopert, zamawia)ący ogłosi nazwy oferentóW, ich adresy oraz ceny

ofeńowe, termin Wykorania iokres gwara.cji.
27, W pierwszej kolejności ot\^/ańe zostaną koperty Zewnętzne z napisem 'WYCOFAN|E'.Kopeńy Wewnętzne z ofeńami, których ,,Wycofanie" będzie dotyczyó, nie zostaną

otwańe, lecz odesłane składającemu ofertę na adres UWidoczniony na kope.cie.
28. W toku dokonywania ocen złożonych ofeń Zamawiający może żądać udzielenia przez

oferentóW Wyjaśnień dotyczących ich treści,
29. ofeńa oraz Wszelkie ośWiadczenia i zaśWiadczenia składane W trakcie po§tępowania są

jawne, z Wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę pzedsiębiorstwa W rozumleniu
p.żepisóW o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, a oferent składający ofeńę zastrzega
W odniesieniu do tych informacji, że nie mogą byó one udostępnione innym uczestnikom
postępowania.

30, cenę oferty należy okleślió W Wysokości netto i brutto (z podatkiem od towaróW i UsłUg
VAT), na forrnulaęu ofeńy (załącznik nr 2), cena ofeńowa będzie traktowana jako
ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom,

31, oferenci będą zwjązani oledąplzez 45 dni od terminu upływu daty złożenia ofeń,
32. zamawiający Udzieli zamóWienia oferentowi, którego ofeńa odpowiada zasadom

określonyrn W niniej§zej Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkolzystnie]szą,
33, Zamawiający powiadomi o Wyniku pzetargu oferentóW,
34, W zawiadomieniu Wysłanym do oferenta, którego ofeńa zostanie Wybrana, Zamawiający

określitermin i miejsce podpisania umowy,
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35, PostępowanIe nie zoStanre poprżedzone kwa fjkacją Wstepną
36 Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia koejności robót, z zachowanem

niezbędnych WymogóW techno ogicznych olganizacyinych oraz do ustalen a term nu

razpoczęc a paac W Tnornenc e uzyskania Wszystkich nezbędnych pożWoleń
bUdoWlanych

37. DokUrńenty stanoW ące informacie zastrzezone Winny byc
a) spięte włożone w oddzielną nieprzezroczystą okładke
b) spec]a]nie op sane W okładce
c) Wewnatrz okładki W nien byc op s zawartośc . podpisany przeż oferenta

38, Wzq eder. Zamawjaiaceoo. iako spółk prawa handloweqo. nie maia żastosowania
o żela u ie Usta z dńia 29

Spółka
Wykorzystuje eleraenty ustawy przy konstruowan u sworch zapytań ofeńowych.

39. ZarnaW a]acy zastrzega sob e moziiwośc uniewazn enla przetargU bez podan a
plzyczyny.

Vl, zABEzP!EczENlE NALEżYTEGoWYKoNANlAUNIoWY
1 oferent którego ofeńa zostane Wybrana jest zobowiazany przed podpisaniem Urnowy

do wnies enia |a żecz zańa\N ającego zabezpieczenia nalezytego wykonan]a urnowy w
Wysokośc 2% ceny ofertowej netto,

2- Zabezpieczenie rnoże być Wnoszone W penadzu. poręcżeniach lub gwarancjach
bankowych a bo W gWaranc]ach Ubeżp ecżeniowych

3, Zabezpieczenie nalezytego Wykonana Umowy Wnoszone W forme pienięzne] naezy
Wpłac c na konto które Wskaze Zamawiający.

4 Zabezpiecze|le należytego Wykonan a umowy Wnosżone W pozostałych forrnach należy
złozyć W siedzibe Zamawjającego po zawadomienu o Wyniku postępowania, a przed
zawalc eTn umowy

5 Jeźe]i zabeżp eczen]e nalezytego Wykonana umowy Wnlesiono W forrirle pienęZne]
Zamawiający zwlaca )e waaz z ewentualnym odsetkarńi Wynika]acymi z L]moW,
rachunku bankowego. na któryrn było ono przechowywane. pornn]ejSżone o kosżty
prowadzen]a rachunku olaz prowizi bankowe] za prżelew na rachunek dostawcy

6. Zabezp ecze| e nalezytego Wykonana umowy zostan]e zwrócone Wykonawcy na
zasadach określonych We Wzorze - załącznik nr 3

Vll. WARUNKlDoPUsżczENlA Do PosTĘPoWANlA oRAZ KRYTER]A ocENY oFERT
1 Zańawrający l,E a za I eważ|ą ofertę która nie spełna WymogóW formalnych

okreś onych W n n ejsze] specyf kacj] a W szczegó ności
n epodp sana przez oferenta lub osobę uprawnioną do Występowan a W iego im eniu
sporządzoną W języku jnnym nlz po sk
n e zabezpieczoną WadjUrn W Wyn,]aganej Wysokośc ] dopuszczalnej forrńie
z,ózo^a aa Jp,}W e W,z-aczo^ego Iel-ir-
n e zachoWUjącą forrny określonejW pkt V,2 ninie]sze] spec},fikacii

f) od ofelenta, który n e zaakceptował Wzoru umowy (zał nr 3 do n n ejszej SIWZ)
2, Z ubiegania sę o udz]e|en e ZarnóWienia ZaraaW a]acy Wyk ucza Sę oferenta

a) który W cągtr ostatnich tżech at przed Wszczęcierń postępowania ne Wykonał
zamóWien a ub Wykonał je z nienalezytą starannościa

b) W odnesen]u do którego Wszcżęto postępowane upadłościowe Ub którego
upadłośc ogIosżono.

c) który zalega z uisżcżaniem podatkóW opłat składek na ubezpeczene społeczne ub
zdrowotne z Wyiątkiern przypadku, kiedy użyskał on przewidzjaną prawem z9ode na
zwo]nlene, odroczen]e rozłozenie na raty zaległych płatności ub Wstzymane W

całościWykonan a decyzj oroanu podatkowego.
d) na którego W cągu ostatnich trzech at została nałożona kara pienężna, o które]

mowa W prżepisach o zwalczan u nieuczciwe] konkurencj za czyn polega]acy na
przekupstwie osoby pełn ące] funkcje publiczną.

zamówień publi (D? U z 20a7l . Nl 223. Daz. 1655 z zń - all. 3 ),

a)
b)
c)
d)
e)
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e) który nie przedstawi dowodU Wniesienia WadiUrn
f) który nie potwierdżiżdolności kredytowej do kredytowan a robót:

3 ofeńa od oferenta. który został Wyk uczony z postępowan]a n]e ]est rozpatrywana
4, o Wyklucżeniu oferenta Zamawiajacy n ezwłocznie nformuje Wyk]Uczonego, podając

uzasadnienle
5. zamawiąacy adrżuc ofeńy n e spelniające Wymagań n niejszej Specyfikacj
6 Plzy wybolze afeń Zarnawiajacy będze se k erował następujacyrni kryteram:,]) Cena (Kc) -- Waga 96 9t

2) Ter.ńin odrocżenia płatnośc Za Wykonanre robót (Kt) '. :r.:,]:r 2 Dn

3) okres gwarancj irekoimi na Wykonane prace (Kg) ,r:]sa 2 D,,n

l zamaw a]ący zastrzega sobie prawo do swobodnego Wybolu ofeńy, plowadżen a
dodatkowych rokowań z oferentami iprawo do unewazniena prżetargu bez podana
przyazyl1.

SPOSÓB DOKONYWANlA OCENY
ofeńy beda ocen ane W skali 0-] 00 punktóW Wg kryter óW Wymien]onych pon]ze]

1 cena (Kc)
Najnizsza cena ofeńy

Vlll.

Liczba punktóW = ------- x1O0x96%
cena oferty ocenianei

2, Terr.in płatności ża Wykonan e robót (Kt) m nimurn 30 dn

okles odloczen a płatności (W dn 3ch)
L czba punktólv = -- - x100^2Y:

Najdluzszy okres odrocz3n a płatnoścr

3 okres gwarancji na Wykonane place (Kg) mjnimum 36 mleslęcy

okres gwerancj ofeńy ocenianej (W mies ącach)
Liczba pL]nktól,V = ------ x 100 X 2 i,lj

Na]dlt]ższy okres gwarancji
4, Wynik (W)= Kc + Kt + Kg.

lx. WYNlK] PRZETARGUlWARUNK|zAWARclAU]]/loWY
1. Zama\Ń a]acy powiadomi o WynkU przetargu, przesyła]ac na p]śmie ZaWadomiene

Wszystkim ofelentom aAz zan eszazając ogłosżenie o Wyborze ofeńy W mejscu
pub czn e dostępnyrń W swo]e] s edż b e

2, Z oferentem, którego ofeńa została Uznana Za najkorzystn]ejsza, zostanie podpisana
UmowaWteTn,]nedo7dni od dnia doreczenia zawadomiena o Wyniku przetargu, ne
późne] jednak nrż przed L]pływem termnu zWązania oferla Warunk rea]izacj]
zamóW enia okleś a Wzór un,]owy , załacżn]k nr 3 do niniejsze] specyf kacji

załącznikami do niniejszej specyfikacji są]
] za] 1 - kosztorys ślepy' (prżedmiar robót)_ załączn]k na u,ĄłW,zoIedn ca p]

2. zal 2 - fafm] alz ofeńOwy
3, zał 3 Wzór umowy
4 Projekt bUdowlany (pro]ekt Zagospodarowania dzałki p.ojekt techn czno budowlany,

instaacja elektryczna nsta]ac]a Wodociagowa. projekt techniczno-bUdowlany zb]ornlka na
gnojóWkę) - za|acżn k na WWW żo]ednica p

5, Pozwo en e na budowę ob ektu - załączn k na ltww zolednica pl

NPij39 ]]|.2i]1.REGoN]]il 14,]]a.PKDO]t]ż.NlGt27602i.a.Kapialzakładowy]3i]/3ó0llazł
KRs!|irl]l]0il220 sad R.]orolvy Póżiai Nrle[lJllr 1/1] a;!v P.z.żiU ll1]ydż lllx kRs
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, dnia

(,rażwa adres l rmy olerdńta)

oFERTA(slwzlli2021)

N niejszyrn składamy ofeńe W postępowan u o L]dze]ene zamóWlena, prowadzonyra W

trybie prżetargu nieograniczonego z dn]a ,,.,, roku, dotyczacą

oferu]emy Wykonane przedn] otu ZarńóWenia W zakTese ob]etym specyfikacia lslotnych
WarunkóW ZamóWenia za cene Wyn ka]ąca z kosżtorysu ofertowego, W Wysokości nelto

zł. p us obow ązU]acy podatek VAT W Wysokości , ,. % stanowiacy
kwote zł Wynagrodzene umowne brutto Wynosi zl
islown e ,,,,,,,,,, )

], ośW adczamy. ze zapazna śmy s e ze s WZ n e Wnos rny do n ej żadnych zastrzeżeń oraz
Zdobyliśrny kon eczne nfolrńac]e do Wykonania zamóWien a

2, ośW adczamy że |,Nażamy s)ę za z,N azanych nin eisza ofeńą na czas Wskazany W slWZ
3, ośW adczaray. ze zalącza|y do sWZ Wzór umowy Został pźez nas zaakceptowany i

Zobowiazujemy slę W przypadku Wybrana nasze] ofełly do zawarca Urnowy na W/W

Warunkach W m ejscu ltenn n]e Wyznaczonyrn przez Zamawiajacego
ośW adcżarńy ze złozyl śmy Wad urn W forn,]ie
i W Wymaganej Wysokośc] Zł (s|own e ,

Numer konta oferenta na który ZamaW a]ący dokona zwrotu Wadium , , , , , ,.,,,.,,,.,.,.,,,,,,,,,,

4 ośWiadcz3rńy. ze nie zamierzamy powierzyć osobe trzec e] (podwykonawcy) Wykonana
częsc zarnow enla

5, ośWiadczarny, ze Udz e]amy gwaranc]i na przedmiot zarńóWien a na okres mle9 ecy
6. ośWiadczarny. ze udzielarńy odroczenia termnU płatnośc ża Wykonane robót W liczbe

dni od daty otrzyrnan a fakl]ly plzez Zamaw a)ącega
7, ośWiadczamy, że Wszystk e strony naszej ofeńy Wraż Ze !!szystkirai załaczn kam] sa

po, ,-ę o^a^e ,ala o'l.]a <l|ada §,ę z sI,o-,
8. Załączn]kar.i do nin e]szej ofeńy sa:

Po.lpr s! a sób uprcw n]ahych dó skkd a nla óswiad rzeń vali w in |eniu abrenta

a)
b)
c)
d)
e)

)

żoŁEDN ćA.1] 63 9D0 R^W cZ
8 lj5 5.16 67 00 ^ 65 516 67 02

NlPi9!1]r t26].REGoN]]i]itr.:]ij.PKD1], 1]Z.NG]2l6c7l,i.Kaplałżaklżdówy]l]!i]a:000ż,
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zał.3-Wzórumowy

nL]mer REGoN
Rejonowy W

uMoWA(slwz11/2021)
zawańa W dniu roku W Zołędnicy pomiędzy:

Hodowlą zarodową zwierząt ,,Żołędnica" sp. z o.o. z §iedzjbą W Zołędnicy 41, 63-900
Rawicz, posiadającą nUfner NlP 699-001-02-64, zarejestrowaną W Rejestrze PvedsiębiorcóW
prowadzonym pEez Sąd Rejonowy W Poznaniu, XXll Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numelem KRs 0000064220, reprezentowaną pzez ?fezesa zarządu
m9r inż, Zbigniewa DWoreckiego - zwanym dalej ,,zamawiającym"
a

u ., ., ,, pos]adajacyrń nurńel N P ,..,.. ,.

flgUrującym W Rejestrze PrzedsiębiorcóW prowadzonym przez sad
. pod numerem KRS , repreżentowanym przez

- zwanym dalej ,,Wykonawcą"

§ 1 Pżedmiot umowy
1, Zgodnie z Wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 2a.a1.2o21 f.

przedmiotem umowy jest ,,Budowa jałownika W zakrzewie na dz. 357/'|".
2, szczegółowy opis prżedmiotu zamóWienia zawiera SIWZ_ Wykonanie robót mu§i być

zrealizowane zgodnje z obowiązującymi pEepisami prawa, normami obowiązującymi W lJE
olaz na ustalonych niniejszą umową Warunkach,

§ 2 Wyńagrodzenie
1, strony usta]ają ze obowiazującą formą Wynagrodżen a ża Wykonane prżedmjotu umowy,

zgodne że zlożona oferla. jest Wynagrodzen e Wynika]ace ż ofeńy przetargowej W
Wysokośc netto

zł. Wynagrodzenie L]rnowne brutto Wynosi .,. ,.....,. zł, słown e

2. strony ninejszej ur.owy nie mogązr.enió ceny Wykonania zamóWenla okreśonej Wust. 1

Ce, d je,t Slała l r e pod eqa Na o,yzac] .

§ 3 Warunki platności
1 Rozllczenie za zrcalizawa|ą dostawę nastąp W oparciu o fakturę końcową Wystawoną na

podstawie protokołU odbioru końcowego W terrnin]e .,,., dni od daty otrzymana przez
ZamaW a]ącego faktury

2. Term]n zapłaly uwaza się za dotrzymany pżez Zanaw a)ącego jeś konto bankowe
Zamaw a]ącego żostane Uznane kwota naezna Wykonawcy najpóźn]ej W ostatnim dnu
termlnu płatności

3. Piżel ccalaa3.. koilacwym cacusz.za sla dokcnan 9 ]ednego ccb]o.u cześa olvego lobót.
!az:j czym n3iiDść oda crLr cz?śaiowago n 9 może pazei<|aczaa 60% Wa:lośai koatiakt! Do
odJ c l ażaśc owega n3]:Zy plZaa]]azyc kosziaiys po\rykcna,!!cży spaa,JVdżony
zaI\}i]a,,i, zanf pftaż rspaktoaó,ł naaiZorL

§ 4 Termin Wykonania
1. Terminy Wykonania robót Ustala się następująco: roboty będące pżedmiotern umowy

naleźy Wykonać W okresie od 1 7,05,2021 l. do 17 .a9,2021 (.

2, W pzypadku Wystąpienia § y Wyż§zej, np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni WpłyW na
terminowość Wykonywania prac albo Wystąpienie innych okoliczności, których strony umowy
nie były W stanie pżewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, nastąpi
p.żesunięcie terminU zakończenia robót, o ilość dni róWną okresowi pęerwy IUb postoju,

§ 5 odbiór robót

NlP d93 U01 02 a.] . REGoN 4]L]]3].]]i] . PKo c] ]] ż. N G 02/l]i7i]6 . Kap iał żakladowy ]3 i]]60l a] żl
KRs ca!1]!ń.]22c sqd Re]onJ,Vy Poznan

Gel n Bank Rirr( ] d al] _o,|' Ra!.ż 9' ] 5c| !r!l ] 23a.r :6]c' ll11l] aoc l
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], Komisyjny odb ór końcowy zofga. żowany będzie plzez zamawiajacega W terminie do 10
dni od daty zgłoszen a do odb oru Wykonanych .obót

2 z cżyń|oścl odbiorowych zostanie sporzadżony protokół, który zawierac będzle Wszystkie
ustaiena i Zalecena poczynione W trakcie od biorU,

3, odbiór końcowy moźe nastąpic ty]ko Medy gdy Komisia nie stwierdz żadńych wad czy
usterek W przedrń ocie odb olu

4, Za termin zakańczeńia robót UWaża się datę podpisan a przez Komisie protokołU odbioru
końcoWeqo,

5, Jeś] W toku czynnośc odboru żostaną stwerdzone Wady to Zamawjającernu przysluguią
nastepujace L]prawn enia
a) jeś Wady nada]a s ę do usun ęcia. może odmóWić odb oTu do czasu usunrecia Wad
b) jeś Wady n e nadają s ę do usun]ęc a rnoze zaządać Wykonania przedmiotu odb or! po

raz drugi na kosut Wykonawcy lub odstąpic od umowy. z W ny Wykonawcy
c) zamawia]aay moze podjąc decyzję o przerwaniu czynnoścj odbioru ]eżel] W czase

trwania tych czynności Ujawniono istnienie tak ch Wad które Uniemozliwia]a użytkowan e
przedmotu ul-aowy zgodn]e z przez|aQze| em - aż da czasu Usunęcia tych Wad
zachowujac prawo do naliczan]a WykonaWcy zaslęeżaayań kar Umownych
odszkodowań na zasadach okreś onych W § 9 n niejsze] umowy

6 W raże nieusUnięcia Wad W terminie okreś onyrn W protokole odboru końcowego,
zamawia)ący zeci zastępcze Wykonanie robót nnemu Wykonawcy a kosztam obciązy
Wykonawcę p erwotnego

7 Wykonawca ponos] odpowiedz a ność za Wsze]kie zachowan a osób trzecich którymi się
posługuje p.zy Wykonywaniu umowy tak jak za swo]e zachowan a lub działania

§ 6 obowiązki zamawiającego
1- Zamawia)ący przekaze \^/ykonawcy obekt gotowy do Wykonana robót rozbudowy obory

robót .ozbiórkowych i budowy nsta acji e ektryczne] do dnia rozpoczęc a robót
2_ Zamawia)acy Wskaze Dostawcy punkty poboru energ e ektrycżnej ]Wody dla ceóW

dostawy oraz socjalnych

§ 7 obowiązki Dostawcy
Wykonawca Zobow ązany jest
1. do koordynacj realZoWanych prac bL]dowlanych z pacarn zw,ązanymi z bieźacym

f unkcjonowaniem obiektu,
2 wspólp, 316,,1 ,16 76 ślLżba^. Za_aW a,acego
3 zgłos ć roboty do odbioru końcowego,
l zapeh1l'ladr} 1aozó,z hy-agal Jmi _pra^-e, ami
5 z ikwdować zap ecze robót niezwłoczn e po zakończeniu prac, ]ecż nie późn ej n z 14 dni od

daty dokonania odb oru końcowego
6 dokonac ubezpeczena robót od Wszekich roszcżeń cywilno prawnych W okrese ch

rea zaq jak i W okres e obowiązywan a gwaranc]i ręko]rlli Wykonawca Zobowiazany iest
plzedlozyć na ządanie ZarnaW ającego uwierzyte]nioną kop ę aktua nej polisy
ubezp eczenioWej,

7, uregU]owac naleźnośc za śWjadczone p(zez Zafiaw a)ącego uslugi W zakresie zapewn enia
rnoz|iwości korzystania ż energi e ektrycznej i Wody d a ce óW dostawy i soc]a nych Według
Wskazań licznikóW, któle Wykonawca żainsla u]e na Własny koszt,

§8Gwarancjairękojmia
1, Wykonawca udziela Zamawiającemu ....., miesięcznej gwarancji i rękojmi na Wszystkie

Wykonane roboty i zainstalowane ulządzenia licząc od dnia odbioru i przekazania W
użytkowanie pżedmiotu umowy.

2, W przypadku Wystąpienia usterki, któla uniemożliwi Zamawiającemu korzystanie z obiektu
W sposób zgodny z pfzeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się usunąó usterkę W
terminie jednego dnia,

NlP,]39!0]1]2a,].REGoNr]a]3.]]]i.PKDi] J Z.Nc02lai]2a]lj.Kapitałuakladowyi]a7]]5!000:l
KRs cL]i]U!i]rżo sad Re].i.iy P.żnań No,ve M.r1o j"ł da ! P.znln ! tvyd]a] x KRs
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3, W przypadku gdy Wykonawca będz]e opóźnał załatwenie zgłoszonej reklamacj] ponad
Wyzej Wym eniony term]n Zamaw]ający ma prawo dokonania naprawy przy udzia e strony
trzec e] bez utraty swoich praw Wynikających z udzjelonej gWarancji na koszt Wykonawcy.

§ 9 Kary umowne
1, Wykonawca zapłaci Zamaw ajacemu karę umowną ]

a) Za odstap]enie od !rńowy przez Zamawia)acega z peyczyl1. za które ponosi
odpowedza]ność Wykonawca W Wysokośc 2] % Wynagrodzen a Umownego za
przedmlot umowy,

b) za zwłokę W oddaniu określonego W L]rnowie przedm otu odbioru , W Wysokości 0,5 %
Wynagrodzenia Umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzień zwłok.

c) za zwłakę W usunięc]u Wad stwerdzonych przy odbiorze - W Wysokości 0,5 %
Wynagrodzenia urnownego za każdy dzeń zwłoki. liczac od dnia Wyznaczonego na
usunięcle Wad,

2 zanawia)acy zapłaci Wykonawcy kare L]mowną za odstapenie od Urnowy przez
Wykonawce z pżyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zarnawia]acy, W Wysokości
20 % Wynagrodzen a umownego,

3. Zanaw a)ący ma prawo dochodzić odsżkodowan a uzupełn a]ącego na zasadach
okreś onych W Kodeksie cyW]nym, ]eze szkoda p.zewyzszy Wysokośc kar umownych

§ 10 zabezpieczenie należytego Wykonania umowy
1. Wykonawca Wnosi pżed zawarciem ninjejszej umowy zabezpieczenie należytego

Wykonania umowy W Wysokości 2o/" ceny netlo pżedstawionej W ofelcie, co stanowi kwotę
.,...,..,. zl (slownie ...,.........)

2 zabezplecze| e wn]es one ]est W formje gotó\,Vkowe] / gwarancj ubezpieczeniowe]t,
3 W przypadku n ewykonan a ]Ub n enalezytego Wykonania zamóW en]a zabezpleczen e Wraz

z powsta]ym odsetkami staje sie Własnościa Zarnawiającego ibedże Wykorzystywane do
zgodnego Z L]rńoWą Wykonan a robót i do pokrycia rcszczeń z tytułu gwarancji rękojrńi ża
Wykonane roboty,

4, W prżypacku należytego Wykonania zamóWiena - 100 % kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrócone ]Ub zwoln one W ciągu 30 dni po ostatecznyn,] odb orze dostawy

§ 11 zmiana umowy
1. Zń ana postanowień zawartej umowy raoze nastąpic za zgódą ObU słon Wyrazoną na

piśr.ie (W forrnie aneksu do Urnowy) pod rygorem n]ewazności tak e] zm any
2, Nedopusżcż3]na jest zmiana postanowień zawańej urnowy oraz Wprowadzana nowych

postanoweń do urnowy njekorzystnych dla Zarńawia]acego jeżeii przy ich uwzglednieniu
|a eżałob,! Zmienć treść oieńy na podstawle której dokonano Wyboru Wykonawcy chyba
ze koniecznośc Wprowadzenia takich zmian Wynika z oko cżności których nie moźna było
przewidz ec W chwili zaWarc a

§ 12 odstąpienie od umowy
1. Zar.awiajacemL] przysłU9u]e prawo do odstąpienia od un,]owy W następu]acych przypadkach

a) W razie Wystapien a istotne] zm any okolicznośc powodujacej że Wykonanie Llmowy n e
lezy W ntelesle pL]b ]cznyrn. czego nie rnożna było przewidziec W chW zaWarcra
umowy, odstapienie od umowy W tyrn przypadku moze nastap ć W terrain]e rń esiaca od
poWż ecia WiadornoŚci o powyzszych oko cznościach

b) gdyzostane ogłosżona upadlość ub rozw ązan e firmy Wykonawcy
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych plzy.żyn oraz nie kontynuu]e

ich porn rao Wezwan a zamaw a)ącego zlożonego na p śmie
d) gdy Wykonawca przerwał rea Zację robót bez uzasadn onych przyczyn i przerwa ta trwa

dl|ze) niz 14 dll .

2, Wykonawcy przysłL]gLrje prawo odstaplenia od Urnowy gdy ZamaW a]acy zaw adorn
Wykonawcę iż Wobec żalstnienja uprzednjo neprzewdzianych okolicznośc ne będze
mógłspełn ć swoich zobowiązań umownych Wobec Wykonawcy

N P,j99 L]L]] 02 nl . REGoN 1]L]];ll]a . PKD l]] ,1] z. N G t]2iai]2i]]d . Kap lał żakładowy ]ll i/] alo 00 ż]
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3 odstąpiene od L]iT]oWy powinno nastapic W folme psemne] pod rygoaem niewaznoścl
tak ego ośW adcżenia i musi zaw erac uzasadnienie

4 W przypadkLr odstąpien]a od umowy Wykonawcę olaz zarńawiajacego obciaza]a
następu]ące oboWiazk]:
a) W telminie 14 dni od daty odstąpiena od Umowy. Wykonawca przy udzae

Zamawia]acego sporządzi szczegółowy plotokół inwentaryżacy]ny robót Wedlug stanu
na dzień odstap en a.

b) Zamawia]acy W raz e odstąpien]a od umawy z przycżyń. za które Wykonawca n e ponosi
odpow edZ]alnośc] zobowiazany jest do zapłaty Wyna9.odzen]a za roboty które zostały
Wykonane do dnia odstapien a

§,l3 Postanowienia końcowe
1. W sprawach n euregu owanych nin e]szą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu c}Ą.ł nego
2. t]mowę sporządzono W dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach , po iednym dla kazde] ze

stron

zamaWiający WykonaWca
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