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1.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zwanej dalej ustawą
oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Biuletyn Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia : 94608-2011 z dnia 28.04.2011 r.
− strona internetowa Zamawiającego – http://www.zsi-ino.com/ w dniu 28.04.2011r.
− tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.04.2011 r.

2.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Robota budowlana – kody CPV:
45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45.22.38.00-4 – MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji
45.11.12.13-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45.45.20.00-0 – Wykończeniowe roboty budowlane
45.31.00.00-3 – Roboty związane z montaŜem instalacji elektrycznych i osprzętu
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz
w zakresie instalacji elektrycznych dotyczących budowy szkolnego placu zabaw przy Zespole
Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”,
zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do siwz.
3. Zakres robót:
a) roboty konstrukcyjno-budowlane, tj.:
− oczyszczenie i przygotowanie terenu,
− wykonanie nawierzchni placu zabaw w zakresie:
• nawierzchnia bezpieczna (piankowa) – kolor pomarańczowy – paleta barw
PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange,
• nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) – kolor niebieski – paleta barw
PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau,
• nawierzchnia trawiasta.
− montaŜ urządzeń zabawowych na wykonanej nawierzchni bezpiecznej w zakresie:
• zestaw ze zjeŜdŜalnią - 1 szt.,
• domek z podestem - 1 szt.,
• ścianka wspinaczkowa - 1 szt.,
• zestaw zręcznościowy - 1 szt.,
• stół do gry w szachy lub chińczyka - 2 szt.,
• huśtawka podwójna - 1 szt.,
oraz dodatkowych:
• ławka - 10 szt.,
• kosze na śmieci - 4 szt.,
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• tablica informacyjna - 1 szt.,
− wykonanie ogrodzenia placu (furtka + brama) z wykorzystaniem płotu drewnianego
z połowic o wysokości 1,20 m, mocowanego za pomocą dwóch słupków
Wszystkie w/w urządzenia powinny posiadać atest, bądź certyfikat niezbędny
do zastosowania.
b) roboty instalacji elektrycznych, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego placu zabaw, tj.:
− wykonanie przepustów przez ściany,
− montaŜ w istniejącej rozdzielnicy rozdzielczej zaprojektowanej aparatury,
− ułoŜenie listew i rur kablowych pod montaŜ przewodów,
− montaŜ wewnętrznych instalacji elektrycznych,
− układanie przewodu do czujnika zmierzchowego,
− wykonanie wykopu kablowego,
− ułoŜenie w wykopie kablowym kabla i bednarki,
− montaŜ słupów i opraw oświetleniowych,
− pomiary i badania instalacji oraz ochrony przeciwporaŜeniowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, załączone do niniejszej siwz

4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia:
3-letniej rękojmi za wady i 3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeŜeń.
5. Wymagania jakościowe i materiałowe.
1) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest uŜyć materiałów
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
określonych w dokumentacji projektowej.
2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy
oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do
uŜytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności,
świadectwa jakości).
3) Nazwane w dokumentacji projektowej znakiem handlowym materiały i urządzenia nie są
obowiązujące. Dopuszcza składanie ofert z uŜyciem materiałów i urządzeń
równowaŜnych do wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, Ŝe ich
parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – uŜytkowym określonym w
dokumentacji projektowej. Udokumentowanie równowaŜności materiałów lub urządzeń w
stosunku do projektowanych jest obowiązkiem wykonawcy.
4) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i
urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą
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jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora
nadzoru.
5) Wyroby budowlane uŜyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.).
6. Warunki rozliczenia.
1) z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową, określoną w
ofercie, obejmującą zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i dokumentacji projektowej;
2) podstawę do rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie protokół odbioru robót
sporządzony przez komisję powołaną przez Zamawiającego;
3) dopuszcza się wystawienie faktury częściowej i końcowej (w wysokości po 50 % ceny
ofertowej);
4) Zamawiający zapłaci naleŜność przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30
dni licząc od dnia złoŜenia u Zamawiającego faktury wraz z załączonym zatwierdzonym
protokołem odbioru robót.
7. Dostępność dokumentacji projektowej.
1)

2)

3)

3.

Dokumentacja
projektowa
jest
dostępna
na
stronie
internetowej
http://www.zsi-ino.com/
oraz w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły
(parter budynku), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.
Zamawiający moŜe wypoŜyczyć komplet dokumentacji projektowej w celu powielenia
przez wykonawcę za kaucją w wysokości 500,00 zł, na okres 2 dni. Utrata lub
zniszczenie choćby części dokumentacji pozbawi poŜyczającego wniesionej kaucji.
Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle siwz i kopię dokumentacji projektowej
(lub płytę CD nieodpłatnie) w ciągu 3 dni od złoŜenia wniosku. Wykonawca pokrywa
koszty przesłania i kopiowania siwz i dokumentacji projektowej.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia oferty wariantowej.
5.

Termin wykonania zamówienia

27.06.2011 r. – 31.07.2011 r.
6.

Informacja o podwykonawcach

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
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7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
zobowiązania,
2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeŜeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŜe wezwać do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.

Wykonawca mający siedzibę
Rzeczypospolitej Polskiej

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,
poz. 1817).
9.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w zł
polskich.
10.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

W udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
nie dotyczy
2) Wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, w zakres branŜy
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji elektrycznych, odpowiadających rodzajowo
przedmiotowi zamówienia, tj. budowy placów zabaw.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złoŜonego wykazu wykonanych
robót budowlanych oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
3a) Potencjału technicznego. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złoŜonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej
oraz instalacji elektrycznych.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złoŜonego wykazu osób uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, ze wymienione osoby posiadają wymagane
uprawnienia budowlane; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe
(lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia
tysięcy zł).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złoŜonej informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do
oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
6) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe:
− brak jest podstaw do wykluczenia kaŜdego z nich, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
− wspólnie muszą wykazać, Ŝe spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
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zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych
do wykonania zamówienia.
11.

1.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
b)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

c)

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

d)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

3.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b)

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4.

Dokumenty podmiotów zagranicznych. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5.

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć kosztorys ofertowy, w
którym naleŜy dodatkowo podać wysokość czynników produkcji (rbg, M – ceny
jednostkowe podstawowych materiałów i urządzeń, S – ceny jednostkowe podstawowego
sprzętu, Ko, Z).

6.

Inne dokumenty:
1) formularz ofertowy,
2) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty,
np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy,

Wymagane dokumenty moŜna złoŜyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
12.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.
13.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na trzy dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
3. W przypadku wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14.

1.

2.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą faksem (52-3530366) lub drogą elektroniczną
zsi.inowroclaw@wp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Forma pisemna wymagana jest do złoŜenia oferty wraz z załącznikami.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
−
15.

JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu –
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania –
podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający udzieli wyjaśnień treści siwz na wniosek wykonawcy nie później niŜ na 2
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie
treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego
o przesłanie papierowej wersji siwz. We wniosku naleŜy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) określenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (pocztą, pocztą
elektroniczną),
5) znak postępowania – ZSI/1/2011.
Siwz moŜna takŜe odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania
Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając takie zapotrzebowanie na
adres Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego – http://www.zsi-ino.com/ oraz niezwłocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.
Dokonując rejestracji naleŜy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) określenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (pocztą, pocztą
elektroniczną),
5) znak postępowania – ZSI/1/2011.
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upowaŜnia:
Pani Alicja Mielcarek tel. 52-3530366, faks 52-3530366, e-mail:
zsi.inowroclaw@wp.pl
Opis sposobu przygotowywania ofert

− Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę naleŜy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
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Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Zespół Szkół Integracyjnych
88-100 Inowrocław
ul. Krzymińskiego 4
OFERTA na budowę szkolnego placu zabaw
przy Zespole Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu
w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 13.05.2011 r. godz. 10:15
Uwaga
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym
punkcie.
− Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej,
2) osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.
− Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153,
poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie
strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte
w ofercie będą uwaŜane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym
Wykonawcom razem z protokołem postępowania,
2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
− Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty,
2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
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b) w formie pisemnej,
c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
− Zaleca się, aby:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy
lub posiadającą pełnomocnictwo,
2) kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeŜeniem, Ŝe część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa moŜe stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia
oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane
wymagane przez Zamawiającego),
5) Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wniesienia wadium, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.
− Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty naleŜy pisemnie
powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,
3) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE
OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
− Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca
wykonawcy.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę naleŜy złoŜyć w budynku Zamawiającego, ul. Krzymińskiego 4, sekretariat
szkoły (parter piętro budynku), w terminie do dnia 13.05.2011 r., godz. 10:00.
ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyŜej, gabinet dyrektora
szkoły – parter budynku dnia 13.05.2011 r., godz. 10:15.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złoŜyli oferty a takŜe informacje dotyczące cen.
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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8.

9.

17.

UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką
pocztową lub kurierską).
Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie:
− oczywiste omyłki pisarskie,
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, z tym Ŝe:
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę ryczałtową wykonania zamówienia naleŜy podać w złotych polskich wg formularza
„Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ), z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego
zamówienia.
2. Wyceny oferty (kosztorys ofertowy) naleŜy dokonać na podstawie :
a) projektu budowlanego (przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, a nie
podstawowym do wyceny oferty – podstawą wyceny są projekty budowlane),
b) opisu przedmiotu zamówienia;
c) dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia,
d) wytycznych i informacji określonych w SIWZ.
Cena ofertowa wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego.
3. Sposób opracowania kosztorysu ofertowego – Zamawiający nie narzuca sposobu
opracowania kosztorysu ofertowego, podstaw wyceny i norm. Kosztorys ofertowy ma
obejmować kompletny zakres wykonania przedmiotu zamówienia i powinien zawierać
oferowane ceny czynników produkcji ( rbg, M, S, Ko, Z ).
Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z
dokumentacji projektowej, a takŜe koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a
których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
równieŜ wszelkie podwyŜki cen w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót
przygotowawczych, oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Celowym jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach wykonania
przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem
prac będących przedmiotem przetargu, a takŜe uzyskania wszelkich dodatkowych
informacji koniecznych do wyceny prac.
5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną
ofertową obejmuje takŜe:
a) organizację i zagospodarowanie zaplecza robót,
b) naprawienie uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
c) przywrócenia porządku na terenach uŜywanych przez Wykonawcę do stanu
pierwotnego.
18.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert – najniŜsza cena.
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Cena wykonania zamówienia (C) - oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną ilość
punktów = 100; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty
najtańszej, wg wzoru:
C = (cena oferty najtańszej : cena oferty badanej) x 100 pkt
Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniŜsza ceną.
19.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

20.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa moŜe być zawarta.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj.
faksem lub drogą elektroniczna a wykonawca potwierdził fakt otrzymania tego
zawiadomienia, albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny sposób.
Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust.
2, jeŜeli zostanie złoŜona tylko jedna oferta lub nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy,
lub nie odrzucono Ŝadnej oferty.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Wykonawca na Ŝądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi
oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych materiałów i
urządzeń (w tym aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i inne).
JeŜeli wykonawca zamierza powierzyć część zadania podwykonawcom przedstawi
Zamawiającemu ich wykaz z określeniem jaką część zamówienia zamierza im
powierzyć. Zawarcie umowy z podwykonawcami musi być zgodne z art.6471 Kodeksu
cywilnego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜna wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
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Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, z podaniem tytułu
wpłaty: (zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, nr sprawy ZSI/1/2011).
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
moŜe zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
9. Kwota, o której mowa w pkt 8 zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
10. W przypadku gdyby zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy miało inną formę niŜ
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego
zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, protokółu odbioru końcowego.
21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złoŜonej oferty Wykonawcy.
3. W razie nienaleŜytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy,
zobowiąŜe się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty
nienaleŜytego wykonania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.
5. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z
przepisów Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności
osoby wyznaczonej i czas jego działania.
6. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŜeli wystąpią
następujące okoliczności:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia - Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeŜeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu
następujących zobowiązań:
a) przekazania dokumentacji budowy, do przekazania których zamawiający był
zobowiązany,
b) zapewnienia moŜliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,
c) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.
d) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
e) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających
prowadzenie robót budowlanych,
f) działanie siły wyŜszej, klęski Ŝywiołowej,
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g) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, za które wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności (wystąpiły okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć, mimo zachowania naleŜytej staranności),
h) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp.,
i) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.
2) jeŜeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,
zastosowaniu innych rozwiązań
b) konieczności zrealizowania projektu przy
technicznych lub materiałowych.
3) pozostałe zmiany:
a) zmiana warunków finansowania zamówienia,
b) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku VAT
zapłaconego przez wykonawcę,
c) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania
umowy
po
stronie wykonawcy, Zamawiający
przewiduje
moŜliwość
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT do
zapłacenia przez wykonawcę,
d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w
takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowaniami świadczeniami,
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do
zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie
ustalone z zachowaniem zasady opisanej w siwz i ofercie wykonawcy.
Zmiana umowy nastąpić moŜe z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny
zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia; przyjmuje się następujące
zasady wyceny robót dodatkowych (lub zamiennych): rozliczenie na podstawie
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące
załoŜenia: ceny czynników produkcji (rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu
ofertowego złoŜonego przez wykonawcę. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych
będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a przypadku ich braku – odpowiednie
pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR zastosowane zostaną
pozycje KNNR, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiającego,
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
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Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z
uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie
której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
22.

Inne informacje

Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4)
moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy.
23.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacja wykonawcy.
1) Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art.
180 ust. 2 ustawy.
2. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
− opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
− odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Uznaje się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
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upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w
rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób
określony w rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały
przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
8) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
24.
Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1.
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych
wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 2.
Załącznik Nr 3.
wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Załącznik Nr 4.
wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5.
wzór wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót
budowlanych
Załącznik Nr 6.
wzór formularza ofertowego
wzór umowy
Załącznik Nr 7.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego pn.:
Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu w
ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”, nr ogłoszenia 94608-2011 z dnia
28.04.2011 r.:

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja przy
wykonywaniu
zamówienia

Posiadane
uprawnienia
budowlane
(nr i data uprawnień)

Podstawa do
dysponowania
osobami

Jednocześnie oświadczam, Ŝe wymienione osoby posiadają wymagane przez
Zamawiającego uprawnienia.

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych w
Inowrocławiu w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”, nr 94608-2011
z dnia 28.04.2011 r.:, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
WYKLUCZENIA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa
szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu
w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”, nr ogłoszenia 94608-2011 z
dnia 28.04.2011 r.:
Oświadczam, Ŝe znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza
się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
oświadczając jednocześnie, Ŝe wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Wykaz
robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia - w postępowaniu pn. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół
Integracyjnych w Inowrocławiu w ramach rządowego programu „RADOSNA
SZKOŁA”, nr ogłoszenia 94608-2011 z dnia 28.04.2011 r.:
- wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Całkowita
Termin realizacji roboty
wartość brutto
budowlanej
Przedmiot
roboty
Lp.
Odbiorca
Data
Data
zamówienia
budowlanej
rozpoczęcia zakończenia
w PLN
1.

2.

3.

4.

5.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŜej wymienione
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający
Miasto Inowrocław – Zespół Szkół Integracyjnych

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. Budowa szkolnego
placu
zabaw
przy
Zespole
Szkół
Integracyjnych
w
Inowrocławiu
w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”, nr ogłoszenia 94608-2011 z
dnia 28.04.2011 r.:
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
Wartość netto:

…………………………………. zł

VAT:

…………………………………. zł ( ……... %)

Cena (brutto) oferty:

………..………………………... zł

słownie złotych: .........................................................................................................................
w terminie …………………………….. dni (licząc od 27.06.2011 r.).
1. Oświadczamy, Ŝe:
1) zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w
siwz,
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
4)
uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia terminu
składania ofert,
5)
zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej, w formie …………………………………...…………..
6)

7)

oświadczam, Ŝe udzielę na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres
……............…… m-cy (min. 36 m-cy) i gwarancji jakości na okres
…………....………. m-cy (min. 36 m-cy), licząc od dnia jego odbioru bez
zastrzeŜeń przez Zamawiającego,
podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia: ………..………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………….
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2. Oferta wspólna (jeŜeli występuje).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię .....………………....…..……………………………………………………….
Stanowisko .....………………………........…………………………………………………….
Telefon.....…...............……………… faks ...........……………………………………………..
Zakres umocowania: ……………………………………………………………………………
3. Oferta została złoŜona na …………………….. stronach.
4. Do oferty dołączono:
• ……………………………………………………………….,
• ……………………………………………………………….,
• ……………………………………………………………….,
• ……………………………………………………………….,
• ……………………………………………………………….,
• ……………………………………………………………….,
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
NIP ....................................................... REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy : ..........................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .............................................................
Numer telefonu: .....................................................................................................................
Numer faksu: ........................................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................

..............................., dn. .........................

..............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 7 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR : ……………………………..
zawarta dnia ....................... r. w Inowrocławiu, pomiędzy:
Miastem Inowrocław – Zespół Szkół Integracyjnych z siedzibą w Inowrocławiu
przy ul. Krzymińskiego 4, posiadającym NIP 556-263-84-08.
zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:
Pani Alicja Mielcarek – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych, działający na podstawie
pełnomocnictwa z dnia ........................ (WO.I.E...................)
przy kontrasygnacie
Pani Stanisława Kostrzycka – Główny Księgowy Zespołu Szkół Integracyjnych,
a
......................................................................................................................................................,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ...................................................................,
z siedzibą w .........................................................................................................................
przy ul. ……………………………………, zarejestrowaną w ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez ................................................... pod numerem
…………………….., posiadającym NIP ……………………
zwanym dalej w umowie Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą
- Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi
zmianami), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie inwestycji pn. Budowa szkolnego placu
zabaw
przy
Zespole
Szkół
Integracyjnych
w
Inowrocławiu
w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”.
2. W zakres robót wchodzi: ……………………………….. (tak jak w siwz).
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące integralną część niniejszej
umowy.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
przekazania terenu robót.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niŜ ………..
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§3
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Kierownik Budowy
Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:. …….............................................…
oraz ustanawia kierownika budowy w osobie …………..............................................………..
§4
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz
z dziennikiem budowy;
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania;
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na kaŜde Ŝądanie
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z
polską normą lub aprobatą techniczną kaŜdego uŜywanego na budowie wyrobu;
5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
6) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
późniejszymi zmianami),
powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poŜ i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mające związek
z prowadzonymi robotami;
8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenie, Ŝe roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
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10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów;
11) dostarczanie niezbędnych dokumentów (atesty, certyfikaty itp.) potwierdzających
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w
tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w naleŜytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak równieŜ
terenów sąsiadujących zajętych lub uŜytkowanych przez Wykonawcę, w tym
dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze;
16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuŜszym niŜ termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunięcia;
17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
18) posiadanie polis ubezpieczeniowych, waŜnych nie później niŜ od daty zawarcia
umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujących:
a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracowników Wykonawcy w wysokości co najmniej wartości kontraktu,
b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości
umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym kopie
ww. polis ubezpieczeniowych;
19) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin
zakończenia robót;
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
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2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy.
3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie
7 dni od daty przedłoŜenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 2, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
6. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
§6
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ………… złotych netto (słownie złotych: ………………),
powiększone o naleŜny podatek VAT, co daje kwotę brutto …………………………
(słownie: …………………).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moŜe być podstawą do Ŝądania podwyŜszenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ………………...
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie
dwóch faktur wystawionych przez Wykonawcę: częściowej i końcowej (w wysokości po
50 % ceny ofertowej), na:
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08
zgodnie z warunkami rozliczenia określonymi w siwz.
6. Protokół częściowy odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót),
na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych. Protokół
odbioru robót podpisuje inspektor nadzoru inwestorskiego i zatwierdza Zamawiający.
7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz
z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
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§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za
wykonanie części robót,
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
3) odbiór końcowy.
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane
będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do
odbiorów, o których mowa wyŜej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robót), potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdzeń, instrukcje uŜytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
4) oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, Ŝe wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
robót).
6. Zamawiający wyznaczy Komisję i dokona odbioru końcowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający moŜe:
−
w przypadku wad nadających się do usunięcia, odmówić odbioru do czasu ich
usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
−
jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio
wynagrodzenie i potrącić naleŜność z ostatniej faktury,
−
jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający moŜe Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu
stwierdzonych wad i uprawniony do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru robót
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
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11. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upowaŜniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
12. Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru robót po upływie okresu rękojmi
§8
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1, co stanowi kwotę ……………………… zł
(słownie: ………………………………………………………).
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w formie
………………………………………………………..
3. Strony postanawiają, Ŝe 30 % wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących wysokościach i
wypadkach:
1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od
upływu terminu określonego w § 2 ust. 2,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w
okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §
6 ust. 1,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w
tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają
następujące obowiązki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po której leŜy przyczyna odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych,
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyŜej, Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
4. JeŜeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z
umową, Zamawiający moŜe wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający moŜe od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 11
Umowy o podwykonawstwo
1.

Wykonawca moŜe powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót
podwykonawcy, pod warunkiem, Ŝe posiada on kwalifikacje do ich wykonania.

2.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyraŜenie zgody na zawarcie
umowy z podwykonawcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Wykonawca
zobowiązuje się ustalić z podwykonawcą taki zakres odpowiedzialności z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy, aby nie był on mniejszy od
zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3.

Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na
dostarczenie powyŜszych dokumentów, termin ten jednak nie moŜe być krótszy niŜ 3
dni.

4.

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moŜe zgłosić uzasadniony
sprzeciw lub zastrzeŜenia i Ŝądać zmiany wskazanego podwykonawcy.

5.

JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania
robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.

7.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
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wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z podwykonawcą.
8.

JeŜeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w
całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci
się z Ŝądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na
podstawie art. 647¹ § 5Kc i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór
fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą
przedmiotem jego Ŝądania, z zastrzeŜeniem ust. 9.

9.

Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcy z kolejnej naleŜności
przysługującej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1-9,
przy czym informacja o wymaganej zgodzie powinna znaleźć się w umowie
Wykonawcy z podwykonawcą.
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania
przedmiotu umowy na okres ................ miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłuŜony o czas naprawy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezaleŜnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równieŜ po okresie
rękojmi, jeŜeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
5. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
§ 13
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu Stron w formie
pisemnej zastrzeŜonej pod rygorem niewaŜności.
2. NiewaŜne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział
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moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, ze zm.)
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kaŜdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca:

Zamawiający:

Kontrasygnata:
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