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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Tryb udzielania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
8. Wymagania dotyczące wadium.
9. Termin związania z ofertą.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12. Opis sposobu obliczania ceny.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
19. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa:
Adres:

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25

Numer telefonu:
0 56 683-50-80
Numer faksu:
0 56 683-53-83
e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.com.pl
Godziny urzędowania: od 730 do 1530
2.Tryb udzielania zamówienia
2.1Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007
Nr 223, poz. 1655).
2.2 Podstawa prawna udzielania zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
Prawa zamówień publicznych.
2.3.Podstawa prawna opracowania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U
z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763).
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.2Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.3Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
3.4. Przedmiotem zamówienia jest :

Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Wielgiem
3.5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót i Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ.
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Kod CPV 45000000- 7
3.6 Modyfikacja warunków zamówienia – art. 38 ust. 4-7.
3.6.1W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu
do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.6.2Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.
3.6.3 O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej zamieszcza tę informację na tej stronie.
3.6.4 Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia ustala się na: 60 dni od daty zawarcia umowy.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami,
załącznikami oraz zaświadczeniami,
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą
specyfikacją.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg formuły
spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych
dokumentów.
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru-Załącznik nr 1,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem
wzoru – Załącznik nr 2,
3) parafowany przez wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem wzoru-Załącznik nr 3,
6.2
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz
nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów,
3) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty,
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z wyjątkiem pełnomocnictwa wskazanego
w pkt. 6.2 pkt. 2.
7) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania
spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.
6.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia,
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie, w tym minimum
5 wykonywanych na czynnych obiektach kultury lub oświaty, z wykorzystaniem
wzoru – Załącznik nr 4,
2) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca, niezbędnych do należytego wykonania niniejszego
zamówienia, z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 6
3) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia z wykorzystaniem
wzoru – Załącznik nr 5, w tym dokumenty stwierdzające:
a) uprawnienia właściwe dla kierownika budowy,
wraz z zaświadczeniem o członkostwie wydanym przez właściwą Izbę
Samorządu Zawodowego z aktualnym terminem ich ważności
6.4 W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy
złożyć następujące dokumenty:
1) aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość nie mniejszą niż
200 000 PLN w zakresie prowadzonej działalności.
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6.5 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,
z wyjątkiem zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub
oznacza w wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy
ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
na wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,
z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika
z innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują
pisemnie.
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na
na poniżej podany adres zamawiającego:
Nazwa:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres:
87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
lub przesłać faksem na numer: 0 56 683-53-83
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu,
telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcą drogą elektroniczną.
5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
6. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania.
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
8. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.
9. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.
9.1Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich
nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
9.2W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9.3Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty.
9.4Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach
określonych w art. 88 Prawa zamówień publicznych.
9.5Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o
poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.
9.6Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9.7Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
wykonawcy.
9.8Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
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10.1

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
w zakresie przedmiotu zamówienia jest:
stanowisko Dyrektor Ośrodka
imię i nazwisko: Hanna Wiśniewska
telefon
054 280 19 08 , tel. kom. 602 659 097
faks
054 280 19 08
uwagi
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
10.2 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
w zakresie procedury jest:
Stanowisko : Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju lokalnego
imię i nazwisko: Hanna Kończalska
telefon
056 683 5380
faks
056 683 5383
uwagi :
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530
8.Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania z ofertą.
9.1 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym,
w sposób czytelny, pismem czytelnym.
10.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów
znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem
oferty.
10.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu znajduje się w punkcie 6 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów”
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.8Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
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do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być
zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 11.1 niniejszej specyfikacji
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:

”Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym w Wielgiem”
nie otwierać przed 20.05.2008 r. godz. 1005
10.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 20 maja 2008 r. do godz. 1000 na adres:
Nazwa:
Adres:

Starostwo Powiatowe
87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000lecia 25

11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz
zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 11.1, w sposób opisany
w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo
opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu
oferty – opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności.
11.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie
terminu składania ofert.
11.5Z zawartością ofert nie można zapoznawać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 maja 2008 r. o godz. 1005 w Starostwie
Powiatowym 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000lecia 25 pok.17– Biuro Rady.
11.7 Otwarcie ofert jest jawne.
11.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te
przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.
11.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
12. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jest ceną kosztorysową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
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5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będę dokonywane w złotych
polskich PLN.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
13.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
13.2 Kryterium cena ofert
Cena 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty
zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty w kryterium cena oferty.
C =CN/ CB x 100%
Gdzie CB- oznacza cenę oferty badanej
CN- oferta o najniższej cenie
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
14.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
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postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych
w ofercie.
14.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
14.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
14.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu
o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz jej cenę.
14.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym
w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
14.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi
odrębnym pismem.
14.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach
wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która
uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona została
tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania z ofertą.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli
wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji
jakości.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości: 2% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania: na konto PKOBP Oddz. Golub-Dobrzyń
25102050240000160200101220
lub w jednej z poniżej podanych form:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania:
Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: w dniu zawarcia umowy
przekazanie Zamawiającemu.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
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16.1 Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia
i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego
oferta okaże się najkorzystniejsza.
16.2 Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia
wszystkich kosztów związanych z organizacją przedmiotowej umowy. Zamawiający
reguluje należności za całość zamówienia w postaci faktury po dokonaniu odbioru bez
zastrzeżeń.
16.3 Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie
wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości formie opisanej w punkcie 20 „Wymagania dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania umowy” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
16.4 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych
zawartych w ofercie.
16.5 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od
ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający
powiadomi odrębnym pismem. Formularz postanowień umowy stanowi załącznik do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
17.1 Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują
wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.2 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.
18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
18.3 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
18.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
termin składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
18.5 Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się wg następujących zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
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i informacji,
3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie
czynność przeglądania,
4) zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji
odpłatnie (0,30 zł za 1 stronę),
5) udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz
w czasie godzin jego pracy – urzędowania.
18.6 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.

19. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik 3. Wzór umowy.
Załącznik 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych.
Załącznik 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.
Załącznik 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje Wykonawca .
Załącznik 7. Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Załącznik nr 1
.................................., data ...............................
(pieczęć firmy)

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
Nazwa:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Adres:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Adres poczty e-mail:
.....................................................................................................
Numer telefonu:
.....................................................................................................
Numer faksu:
.....................................................................................................
Numer REGON:
.....................................................................................................
Numer NIP:
.....................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

“Modernizacja Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Wielgiem”
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, za cenę:
Cena netto:

............................................................................... zł

VAT:

............................................................................... zł

Cena brutto: ............................................................................... zł
Słownie:

...............................................................................
............................................................................... zł

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania
stawiane wykonawcy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
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i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Bank i numer konta: ................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Zastrzeżenie wykonawcy:
Zgodnie z art. 96 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione
niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Inne informacje wykonawcy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

................................................................................
.......
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2
.................................., data ...............................
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Data:
..................................................................
Nazwa wykonawcy: ..................................................................
..................................................................
Adres wykonawcy: ..................................................................
..................................................................
Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
Prawa zamówień publicznych,
5. w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych,
6. nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jej upadłość nie została
ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem
komisarycznym lub sądowym,
7. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8. urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, nie
zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9. w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary,
10.nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie
posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnił uczciwej konkurencji.
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty (oryginały)
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej
informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione
oświadczenia są zgodne z prawdą.

....................................................................................
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 3

wzór umowy

UMOWA Nr …………………………..
Modernizacja Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym w Wielgiem
Zawarta w dniu ...................................... w Golubiu - Dobrzyniu pomiędzy Powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
w imieniu którego działają :
1. Wojciech Kwiatkowski – Starosta
2. Jan Kuźmiński – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Małgorzaty Chojnackiej
zwanym dalej” Zamawiającym”
a,
...........................................................................................................
reprezentowanym przez:
1.........................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego .
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Modernizacja Sali
gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wielgiem
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy : ……………………
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : ……………………
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego jeżeli niedotrzymanie terminu umownego w ust. 2 stanowi konsekwencję okoliczności
o
charakterze siły wyższej lub których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
§3
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1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ……………. Inspektor nadzoru
działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn,. zm.).
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………...
§4
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi w formie pisemnej
niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę pozycji wszystkich
obiektów i robót.
2. Zamawiający zapewnia odpłatnie źródło poboru energii elektrycznej i wody.
§5
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
robót wykonywanych przez podwykonawców.
4. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
7. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
§6
Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający
dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

§7
1. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo
budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,
to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
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4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie:
………… zł słownie: ………………………., zawierającej obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie kosztorysu ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za roboty wykonane w okresie realizacji zamówienia.
3. Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu
przez strony umowy, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.
4. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające, o których mowa w ust. 3, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru, uwzględniającym nw. składniki kalkulacyjne robót:
stawka rob./godz.: ….. zł
koszty ogólne: …. %
koszty zakupu: …. %
zysk: ….. %
§ 10
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.
§ 11
1. Ustala się następujące terminy płatności faktur:
- faktura jednorazowa - w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia.
2. Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich
wystawienia, o których mowa w § 10 pkt. 2 i 3.
3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
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§ 12
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
2) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót uzupełniających
lub dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany
jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,
4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
§ 13
1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia ustalonego w §9 pkt. 1 zostanie wniesione w formie: ………………. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie zgodnego
z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane
roboty.
2. Strony ustalają, że:
- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,
- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.
3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.
4. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia
ustalonego w § 9 pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego.
§ 14
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w
wysokości 0,05% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wyso-
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kości 10% wynagrodzenia umownego,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% za każdy dzień
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 15
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się
przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie
osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
4. W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie,
Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności
przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona w terminie 14 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.
§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… gwarancji i rękojmi na roboty objęte
niniejszą umową.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.
3. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 3 dni, jeżeli
będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
§ 17
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem
nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu nale-
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żałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 18
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót
w toku według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację
inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót
nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,
zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów
i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
§ 19
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają
rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.
§ 20
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§ 22
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
•Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
•Załącznik nr 2 - Szczegółowy harmonogram realizacji robót.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik 4
miejscowość, data ……………
(pieczęć firmy)
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH
PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Data:

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

Nazwa wykonawcy:

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

Siedziba wykonawcy:

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

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – wymagany jest
w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.
Lp.

Nazwa zadania* z adnotacją
o wykonanych robotach na czynnych
obiektach kultury lub oświaty

Data i miejsce wykonania

Wartość

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

_________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik 5
miejscowość, data ……………
(pieczęć firmy)

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Data:

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

Nazwa wykonawcy:

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

Siedziba wykonawcy:

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

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności są wymagane
w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Lp.

Imię i nazwisko

Tel. kontaktowe,
fax

Kwalifikacje

Zakres wykonywanych
czynności

_________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik 6
miejscowość, data ……………
(pieczęć firmy)
WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI
I URZĄDZEŃ

Data:

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

Nazwa wykonawcy:

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

Siedziba wykonawcy:

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

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym
niezbędnym do wykonania zamówienia.
Lp.

Narzędzia i urządzenia

Uwagi

_________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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