
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

1.  Zamawiający:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin 

 
2.  Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem                                                     

                                                 Rektora UMCS Nr 27/2017 z dnia 30.05.2017  

3. Przedmiot zamówienia:  
 

Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej obok stołówki 

przy ulicy Langiewicza 16 w Lublinie. 

 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 

2) Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu 

terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

4.  Osoby upoważnione do kontaktu: 

4.1. mgr inż. Milena Gałat - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375310  

  5. Termin wykonania zamówienia:  01.07.2019r - 30.08.2019r. 

  6. Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

  7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik 

nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone 

pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do 

oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów 

przedstawionych przez wykonawcę. 

3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  
4) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

5) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie 

zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:  

- Oferta na wykonanie :  

 „Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej obok stołówki przy ulicy Langiewicza 16  

 w Lublinie.”- „Nie otwierać przed: 23.05.2019r. godz. 10.15"  
 



oraz  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy. 

6) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

7) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE 

SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro 

IX, pokój 901, w terminie do dnia : 23.05.2019 r. do godz. 10:00 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu: 23.05.2019 r. o godz. 10:15 w pok. nr 901 w siedzibie 

Zamawiającego. 

 
9. Kryteria oceny ofert. 

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.  

 

10. Zawarcie umowy: 

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który   

złożył najkorzystniejszą ofertę,  

Załączniki: 
 
 Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  
 Nr 2 - Mapa sytuacyjna 
 Nr 3 - Formularz oferty 
 Nr 4 - Wzór umowy 
 Nr 5 - Przedmiar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zakres robót. 
 
Budynek dawnej stołówki UMCSu położony jest przy ul. Langiewicza 16 w Lublinie. 
 
Zakres prac: 

1. Wymiana rury sieci kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D2 w ul. Langiewicza 

(własność UMCS) na odcinku około 43m. W przedmiotowej sieci występuje przeciwspadek 

co powoduje cofkę do studni D1. Studnię D1 należy oczyścić i odbudować kinetę, studnię  

D2 należy oczyścić i odbudować kinetę oraz zamontować pierścienie wyrównawcze. Należy 

wykonać przejścia szczelne rurą kanalizacyjną w studni D1 i D2. 

Rury żeliwne należy wymienić na PVC fi 200 SN8 LITE. 

W obrębie prowadzonych prac znajdują się przewody elektryczne i teletechniczne oraz sieć 

ciepłownicza, dlatego należy przewidzieć wykopy ręczne.  

Średnie zagłębienie rurociągu wynosi 250 cm. 

Rurociąg leży w pasie zieleni, który bezpośrednio sąsiaduje z ciągiem pieszym wykonanym 

z kostki brukowej na podbudowie betonowej. 

Po zakończonych pracach należy przywrócić istniejące nawierzchnie do stanu pierwotnego.  

Wykonać płukanie odcinka od wpustu WP przy budynku stołówki do studni D2. 

Wymieniany odcinek kanalizacji deszczowej jest własnością UMCS, jednakże przed 

rozpoczęciem prac należy powiadomić ZDiM w Lublinie (o ile jest wymagane) oraz 

Uniwersytet Przyrodniczy, na którego działce przebiega część kanalizacji. 

Zalecana jest wizja lokalna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 



 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

   OFERTA 
                                      

1) My, niżej podpisani,......................................................................................................................... 

      w odpowiedzi na ogłoszenie składamy niniejszą ofertę na :  

Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej obok stołówki 

przy ulicy Langiewicza 16 w Lublinie. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją w/w projektu udostępnioną przez zamawiającego.   

Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

Kwota brutto wynosi ………………... zł słownie:…………...................................................złotych. 

podatek VAT 23 % wynosi ………….,                                                                                                                  

kwota netto wynosi ………………….. zł słownie…...………………………………………. złotych 

2) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie – 01.07.2019-30.08.2019r. 

3) Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.  

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty zakończenia terminu 

składania ofert. 

5) Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6) Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach. 

7) Załącznikami do oferty są:  

 

1) .................................................................................... 

2) .................................................................................... 

3) .................................................................................... 

4) ………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………... 

 

...................................... dn. ..........................                      .......................................................... 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ZAŁACZNIK NR 4 

 
UMOWA NR ….. /…../2019 

 
zawarta w Lublinie w dniu …………………. r . pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej   
w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez : 

 
 mgr inż. Renata Bylicka   -    ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNO - MAJĄTKOWYCH 
 
zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym” 
przy kontrasygnacie  
Kwestora  UMCS 
a 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : 
 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

§ 1. 
 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego art. 4 ust. 8 Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity) wraz z Zarządzeniem Rektora 
UMCS Nr 25/2017r. z dnia 30.05.2017 r 

§ 2. 

Wykonawca wykona :  

Wymianę odcinka sieci kanalizacji deszczowej obok stołówki przy ulicy Langiewicza 16 

 w Lublinie. 
§ 3. 

 
Wykonawca wykona roboty w terminie od 01.07.2019r do 30.08.2019r. 

 

§ 4. 
1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy : 

       1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, 
       2)  zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do prawidłowego 
 wykonania umowy, 
       3) obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji 3 lat 
 

§ 5. 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę brutto  

 
……..…. zł  (słownie: …. zł ), w tym VAT 23 % w wysokości …….. zł ( słownie : ..00/100  zł) 
 

2. Kwota o której  mowa w ust.1 wynika  z oferty Wykonawcy.  
 
 

 



 
 

 

§ 6. 
 
     Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez    
     upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. 

 
§ 7. 

 
1. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze robót. W przypadku stwierdzenia przy   

odbiorze usterek - faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu. 
2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od    
    daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Termin uważa się za zachowany jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny oferty 
brutto tj.: ……………. zł. 
2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: …………………. 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady.                                                                                                                                                        
4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona 
w ciągu 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego. 

 
§ 9. 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie 

następujących kar umownych : 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia  
      umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu   
      przedmiotu  umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze. 
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia  

umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę  

            z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 10. 

 
1.    Okres gwarancji ustala się na 3 lat od daty odbioru końcowego; w przypadku stwierdzenia przy  
      odbiorze usterek - gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek. 
2.    Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych  w okresie gwarancji w wyznaczonym   
       terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie   
       trzeciej na koszt Wykonawcy 
 
 



 
 

 

§ 11. 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1)  Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy. 
2)  Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia   
     wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy. 
3) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 7 dni. 
4) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres 

  co najmniej  7 dni. 
5) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje     
    właściwej jakości. 
6) W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie    
     publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną     
    część umowy. 

 
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia w którym 

Zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia . 
 
 

§ 12. 
 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne  
przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                  
w Lublinie. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla  :  
- Wykonawcy robót ,  
- Zamawiającego (DTI UMCS)  
- Zamawiającego (Kwestura UMCS).  

 
 

Wykonawca :                                       Zamawiający : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


